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PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2015–CL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 100/2015–CL/CEA 
 
 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Companhia de 

Eletricidade do Amapá – CEA, por meio da Comissão de Licitação, sediada a Av. Pe Júlio 

Maria Lombaerd, 1900, bairro santa Rita, CEP 68.900-030, Macapá/AP, realizará licitação, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR 

GRUPO, em sessão pública virtual, por meio da internet, mediante condições de segurança 

– criptografia e autenticação – em todas as suas fases, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 

de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas no 

Termo de Referência nº 011/2015-DDIS/DOP/CEA, sendo este último parte integrante deste 

Edital. 

Datas e Horários: 

Início do recebimento das propostas: 24/11/2015, às 09:00h. 

Abertura das Propostas: 14/12/2015, às 10:00h. 

Disputa: 14/12/2015, às 10:00h. 

Observando o horário de Brasília/DF. 

UASG: 926388 

Endereço: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br 

Contatos Pregoeiro e equipe de apoio: daniel.sarges@cea.ap.gov.br, 

dulci.branch@cea.ap.gov.br, ary.alves@cea.ap.gov.br, elaine.santos@cea.ap.gov,br e 

licitacoes@cea.ap.gov.br  

 

1. DO OBJETO 
 
1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a locação de 

Equipamentos de Radiocomunicação, incluso: projeto, execução, instalação de 

equipamentos, fornecer os equipamentos e acessórios, manutenção preventiva e corretiva, 

e treinamento de colaboradores (CEA), Licenciamento de frequências e estações junto a 

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), quando necessário, e atendimentos 

emergenciais pelo período continuo de 12 (doze) meses, para uso da Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA e Terminais e nas atividades operacionais, administradas pela 

Companhia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 

Referência 011/2015-DDIS/DOP/CEA, em anexo. 
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1.2 A licitação será formada por um único grupo formado pelos itens (localidades), conforme 

tabela constante no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para o 

grupo, considerando o valor máximo estimado para a contratação, ou seja, será considerado 

como critério de escolha o menor valor global do grupo.  

1.3 O objeto da licitação não será fragmentado em itens (por localidade), pois, 

possivelmente, isso ocasionaria o fracasso licitatório, isto é, inviável economicamente à 

Administração, assim como por uma questão técnica de melhor fiscalização da perfeita 

execução dos serviços prestados, a licitação contará com um único grupo e ocorrerá pelo 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR GRUPO. 

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
2.1 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Companhia de Eletricidade do Amapá, na classificação 

abaixo: 

- Unidade orçamentária: 24302 

- Despesa: Serviço de terceiros 

- Número da reserva: 000502 

 

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 

3.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao pregoeiro até três (03) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em horário de expediente 

desta Companhia de Eletricidade, ou seja, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às  17:30h, 

no seguinte contato: licitacoes@cea.ap.gov.br . 

3.2 Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sistema 

eletrônico. 

3.3 Quaisquer modificação no edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação 

em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3.4 Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão. O envio de pedidos de 

esclarecimentos ou impugnação deverão ser remetidos em horário de expediente desta 

Companhia de Eletricidade, ou seja, das 07:30h às 11:30h e das 13:30h às  17:30h, por e-

mail para: licitacoes@cea.ap.gov.br . 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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3.5 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste Edital, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 

3.6 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data 

para realização do certame. 

 
4. DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo 

interessado. 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 

provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

4.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 

provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 
5. DA PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º 

da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10, desde que: 

5.1.1 Atendam as condições deste Edital e apresentem os documentos nele exigidos, em 

original ou por qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício 

competente; 

5.1.2 Não estejam sob falência, concurso de credores ou recuperação judicial, dissoluções, 

liquidações, consórcio de empresas, e não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 

entre si; e comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos; 

5.1.3 Não tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública 

direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 



 

Companhia de Eletricidade do Amapá 
Comissão de Licitação - CL 

Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 
Fone: (96)3212-1310 – Site – www.cea.ap.gov.br  

 

Página 4 de 68 
 

5.1.4 Os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, fiscal, 

consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio não pertençam, ainda que parcialmente, à 

empresa do mesmo grupo que esteja participando desta licitação; 

5.1.5 Não estejam inadimplentes com a União ou cujo(s) diretor(es) tenha(m) participado de 

outra empresa que, também, se tornou inadimplente perante a União; 

5.1.6 Não sejam de propriedade de servidor ou dirigente do órgão ou entidade licitante ou 

responsável pela licitação; 

5.1.7 Não estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

5.2.1 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

5.2.2 Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.2.3 Empresas que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993. 

5.3 Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá declarar em campo de 

mensagens do sistema eletrônico relativo às seguintes declarações:  

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

5.3.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 

como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

5.3.4 Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 
6. ENVIO DAS PROPOSTAS 
 

6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e 

horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a 

fase de recebimento de propostas. 
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6.2 O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 

exigências do Edital. Além disso, o licitante deverá encaminhar a sua proposta conforme o 

objeto da licitação, para que a Administração obtenha informações mais detalhadas sobre a 

proposta do licitante, com a finalidade de classificação ou aceitação, lembrando que não deve 

haver na proposta qualquer elemento que implique na identificação no licitante, sob pena de 

desclassificação.  

6.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.4 Formular e encaminhar a proposta de preço, no idioma oficial do Brasil, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico. O licitante deverá estar ciente e levar em consideração, além 

da especificação e condições estabelecidas neste edital, o atendimento dos seguintes 

requisitos: 

6.4.1 Apresentar os preços de forma completa, sem dízimas, computando todos os custos 

necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os materiais, 

tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 

deslocamento de pessoal, transporte, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a 

incidir sobre o objeto licitado, constantes da proposta. 

6.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.6 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 

apresentadas.  

6.7 O licitante deverá enviar sua proposta via sistema eletrônico, SEM A IDENTIFICAÇÃO 

DO LICITANTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, contendo as 

seguintes informações: 

6.7.1 Valor unitário e total; 

6.7.2 Marca; 

6.7.3 Fabricante; 

6.7.4 A descrição detalhada do objeto, conforme manda o art. 21 do Decreto nº 5.450/2005, 

SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, indicando prazo de validade da proposta e prazo de 

entrega e garantia. 

6.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos 

pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título; não cabendo, desta forma, quaisquer 

ônus adicionais a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA. 
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6.10 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 

6.11 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo 

o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto. 

6.12 O licitante não poderá alegar erros ou omissões praticados na proposta, com o intuito de 

acrescer o valor proposto ou desviar-se de obrigações previstas em legislação. 

6.13 A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do licitante, das 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; 

6.14 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.15 O prazo de validade da proposta readequada ao valor arrematado não será inferior a 

60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 

 
7.  DA ABERTURA DA SESSÃO 
 
7.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 

hora indicadas no preâmbulo deste Edital. 

7.2 Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 O Pregoeiro analisará as propostas, desclassificando aquelas que se mostrarem 

incompatíveis com o objeto da licitação e os requisitos do Edital ou que apresentem preços 

que sejam manifestadamente inexequíveis. 

8.2 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo 

que somente estas poderão participar da fase de lances, conforme disposto no art. 23, do 

Decreto nº 5.450/05. 

8.3 Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os 

licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES  
 
9.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 

sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente 

informado do horário e valores consignados no registro de cada lance. 

9.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

no sistema. 
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9.3 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 

9.4 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, 

mantendo-se em sigilo a identificação do detentor do lance. 

9.5 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 

for considerado inexequível. 

9.6 Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

9.7 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O 

Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados. 

9.8 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação do Pregoeiro aos licitantes. 

9.9 Para julgamento das propostas será adotado o critério do menor valor do item. 

9.10 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O 

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente no período 

Randômico determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

9.11 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 

hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, 

para efeito de ordenação das propostas. 

 

10. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
10.1 Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 

arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

10.2 Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 

artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 

bens: 
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10.2.1 produzidos no País; 

10.2.2 produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

10.2.3 produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 

10.3 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o 

qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 
11. DA NEGOCIAÇÃO 
 
11.1 O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado 

para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste 

Edital. 

11.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

11.2 O sistema disponibilizará campo próprio para mensagem do Pregoeiro cabendo aos 

licitantes acompanhá-las, sendo possível, a partir deste momento, manifestação do licitante 

convocado pelo Pregoeiro. 

11.3. Caso não sejam apresentados os lances, será verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e valor estimado para a contratação. 

11.4 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

11.5 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 

12.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, 

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto contidas neste Edital e 

seus anexos. 

12.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor cujo valor seja superior ao preço 

estimado fixado pela Administração ou que apresentar preço manifestamente inexequível. A 

desclassificação das propostas será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

12.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos 
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dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

12.4 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar, no prazo 

de até 4 (quatro) horas ininterruptas após a convocação via sistema, a proposta de preço 

adequada ao último lance e dos documentos de habilitação indicados no item 13 deste Edital 

ao endereço eletrônico licitacoes@cea.ap.gov.br 

12.5 A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal, conter a indicação do banco, número da 

conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

12.6 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

12.7 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

12.8 Quando o numeral dos novos preços adequados ao lance vencedor incorrer em dízima, 

deverá ocorrer o arredondamento para menos. 

12.9 Os originais ou cópias autenticadas dos documentos remetidos por meio eletrônico 

citados no item 12.4, deverão ser encaminhados a Comissão de Licitação da Companhia de 

Eletricidade do Amapá, Av. Pe. Júlio Maria Lombaerd, nº 1900, bairro Santa Rita, CEP 

68.900-030 – Macapá-AP, no prazo de 03 (três) dias a partir da solicitação do Pregoeiro, de 

segunda-feira à sexta-feira em horário de expediente que é de 7:30h às 11:30h e 13:30 às 

17:30, em envelope com timbre da empresa e lacrado. 

12.9.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

12.9.2 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 

pelo Pregoeiro. 

12.10 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 

nesta Seção, será desclassificado. 

mailto:licitacoes@cea.ap.gov.br
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12.11 O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações 

técnicas do objeto. 

12.12 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.13 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

12.14 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

 
13. DA HABILITAÇÃO  
 
13.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

13.1.1 SICAF; 

13.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

13.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

13.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

13.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

13.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

13.4 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, 

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

13.5 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 

oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será 

convocado a encaminhar, no prazo de 4 (quatro) horas, documento válido que comprove o 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto 

quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 

porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

13.6 O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico-

financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, 

III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

13.7 Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à 

Habilitação Jurídica, à qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade 

fiscal e trabalhista e demais declarações avante indicadas: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 

IV - regularidade fiscal e trabalhista; 

V – declarações. 

 

13.7.1 Habilitação jurídica:  

 

13.7.1.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

13.7.1.2 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.7.1.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

13.7.1.4 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

13.7.1.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 

Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 

comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 

8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do 

Comércio - DNRC; 

13.7.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
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Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

13.7.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

13.7.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

13.7.2 Qualificação técnica 

13.7.2.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, 

por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 

ou privado.´ 

13.7.2.2 E demais exigências do item 15 do Termo de Referência. 

 

13.7.3 Qualificação Econômico-Financeira 
 
13.7.3.1 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede do 

licitante. 

13.7.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

13.7.3.3 No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa 

de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do 

Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

13.7.3.4 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 

existência da sociedade; 

13.7.3.5 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 

Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário 

da empresa licitante; 

13.7.3.6 A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes 

índices contábeis: 

13.7.3.6.1 Índice de Liquidez Geral 
 

Liquidez Geral = ≥ 1,0  
 

Ativo Circulante + Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 
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13.7.3.6.2 Índice de Solvência Geral 

 
Solvência Geral = ≥ 1,0 
 
 

13.7.3.6.3 Índice de Liquidez Corrente 
 

Liquidez Corrente = ≥ 1,0 
 
 

13.7.3.6.4 Índice de Grau de Endividamento 
 

 
Grau de Endividamentos =  ≤ 1,0 

 
 

13.7.3.7 As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos 

juntados ao balanço, conforme orientação deste Edital.  

13.7.3.8 As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens 13.7.3.6.1, 13.7.3.6.2 a 

13.7.3.6.3 deverão comprovar, considerados os riscos para a administração no cumprimento 

das obrigações contratuais, patrimônio líquido superior em 10% (dez por cento) do valor 

estimado global para a contratação e, relativamente à data de apresentação da proposta, 

permitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 

13.4.4 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 
13.4.4.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

13.4.4.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

13.4.4.3 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto 

aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 

1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

13.4.4.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. Em se tratando de empresa com sede 

neste município de Macapá/AP, apresentar a Certidão Negativa de Tributos Municipais; 

13.4.4.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

emitida pela Caixa Econômica Federal; 

13.4.4.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 

12.440/2011. 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
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13.4.4.7 Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa, e havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, 

será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa, conforme art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 

123/2006. 

13.4.4.8 A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo 

para regularização. 

13.4.4.9 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 

Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

13.4.5 Declarações 

 

13.4.5.1 Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de 

fatos impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 

8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98, instrução Normativa/MARE n° 5/95, conforme Anexo 

IV; 

13.4.5.2 Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 

em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, de conformidade com 

a Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 05/09/2002, conforme Anexo V; 

13.4.5.3 Declaração, por parte do licitante, de elaboração independente de proposta, 

conforme Anexo VIII deste Edital, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa SLTI 

nº 02/2009, de 16/09/2009, publicado no DOU de 17/09/2009 e demais declarações anexas a 

este Edital. 

13.5 O Pregoeiro verificará a autenticidade da documentação obrigatória, constante deste 

Edital, enviada via e-mail, mediante consulta, nos sítios oficiais, à base de dados dos órgãos 

e entidades emissores de certidões, constituindo esta verificação meio legal de prova, para 

fins de habilitação.  
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13.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante.  

 

14. DOS RECURSOS 
 
 
14.1 Declarado o vencedor, será concedido prazo de 01 (uma) hora, durante o qual qualquer 

licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 

de recurso, indicando contra qual decisão pretende recorrer e por quais motivos. 

14.1.2 A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o 

objeto ao licitante vencedor. 

14.1.3 O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, 

rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

14.1.4 O licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do recurso 

pelo sistema eletrônico no prazo de 03 (três) dias contados da data que postou sua intenção 

recursal, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, 

também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da 

recorrente. 

14.2 Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de 

recurso, o licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento da 

fase de lances. 

14.3 As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente. 

14.4 O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

14.5 Não serão conhecidas as razões e contrarrazões a recursos intempestivamente 

apresentadas. 

14.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
15.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 
 



 

Companhia de Eletricidade do Amapá 
Comissão de Licitação - CL 

Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 
Fone: (96)3212-1310 – Site – www.cea.ap.gov.br  

 

Página 16 de 68 
 

16. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
 
16.1. Após a homologação, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o 

Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis. 

16.2 A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, 

nos termos do art. 64, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93, quando solicitado pelo licitante 

vencedor, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente 

promotor do certame. 

16.3 Previamente à contratação, será realizada consulta “on line” ao SICAF, pela 

contratante, para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público e/ou outra 

restrição a sua habilitação. 

16.4 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 

sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no Edital e anexos. 

16.5 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, 

desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade 

da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

16.6 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação 

falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de 

contratar com a União, Estados e Municípios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo 

das multas fixadas neste edital e das demais cominações legais, incluindo a sanção penal 

prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

16.7 As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no Diário Oficial do Estado, 

mediante motivação do órgão ou entidade licitante. 

 

17.  DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

17.1 O adjudicatário, no prazo de cinco (5) dias, após a assinatura do Contrato ou aceite do 

instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor total desta Contratação, que será liberada de acordo com as condições previstas 
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neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 

obrigações contratuais. 

17.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 

atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

17.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

17.2.1 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento 

das demais obrigações nele previstas; 

17.2.2 prejuízos causados à Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA ou a terceiro, 

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

17.2.3 as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Companhia de Eletricidade do Amapá 

- CEA à Contratada; 

17.3 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA, em conta corrente indicada no contrato, com correção monetária. 

17.4 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

17.5 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contados da data em que for notificada. 

17.6 A Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA não executará a garantia na ocorrência 

de uma ou mais das seguintes hipóteses:  

17.6.1 caso fortuito ou força maior; 

17.6.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

17.6.3 descumprimento das obrigações, pela Contratada, decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA; 

17.6.4 Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Companhia de Eletricidade do 

Amapá - CEA. 

17.7 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não 

as previstas neste item. 

17.8 Será considerada extinta a garantia: 

17.8.1 Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

17.8.2 No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Companhia de 

Eletricidade do Amapá - CEA não comunique a ocorrência de sinistros. 
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18. DA ENTREGA  
 
18.1 Os materiais serão entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento da 

Autorização do Serviço - ADS, no seguinte endereço: 

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ – CEA – Escritório 2 (dois) – Divisão de 

Material e Patrimônio - DIMAP – Almoxarifado/CEA 

 Av. Paraná S/N – Santa Rita. Fones: (96) 3212 -1348 

A entrega deverá ser realizada em dia útil na referida unidade e no horário de 07h30min às 

11h30min e de 13h30min as 17h30min. 

 
19. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
19.1 Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será 

recebido: 

19.1.1 Provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da 

conformidade do material com as especificações do objeto licitado; 

19.1.2 Definitivamente, ao término do período contratual, após criteriosa inspeção e 

verificação de que o produto adquirido foi entregue totalmente e em perfeitas condições de 

utilização, além de atender às especificações do objeto contratado. 

19.2 A contratada deve efetuar a troca do produto que não atender as especificações do 

objeto contratado no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da 

solicitação. 

19.3 A contratada deve apresentar, após o recebimento definitivo do objeto pela 

fiscalização, nota fiscal/fatura de serviços, emitida e entregue ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, para fins de liquidação e pagamento. 

19.4 E demais exigências do Termo de Referência. 

 
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
20.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 
21. DO RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO – ADS 
 
21.1 A Administração da Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA convocará 

oficialmente a licitante vencedora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após cumpridas 

as exigências contidas neste Edital, aceitar ou retirar a Autorização de Serviço – ADS, sob 

pena de decair o direito ao fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da 

Lei nº 8.666/93. 
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21.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela Administração. 

21.3 É facultado à Administração, quando a convocada não retirar ou aceitar a Autorização 

de Serviço – ADS no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, 

obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 

propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar este Pregão, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93, conforme art. 64, § 

2º da Lei 8.666/1993. 

21.4 A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a Autorização de 

Serviço – ADS, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente 

estabelecidas. 

21.5 O disposto no item anterior não se aplica às licitantes convocadas nos termos do art. 

64 § 2º da Lei nº 8.666, de junho de 1993, que não aceitarem a contratação, nas mesmas 

condições propostas pela adjudicatária, inclusive quanto ao prazo e preço. 

 
22. DO PAGAMENTO 
 
22.1 A contratada deverá comprovar os recolhimentos fiscais, tributários, previdenciários e 

trabalhistas referentes à execução do objeto do presente Termo de Referência, sob pena de 

não receber os valores requeridos. 

22.2 O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias úteis, contados da apresentação 

da nota fiscal/fatura contendo o detalhamento dos materiais empregados, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada. 

22.3 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital.  

22.4 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

22.5 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 

rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 

contratada a ampla defesa.  

22.6 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, 

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao SICAF.   



 

Companhia de Eletricidade do Amapá 
Comissão de Licitação - CL 

Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 
Fone: (96)3212-1310 – Site – www.cea.ap.gov.br  

 

Página 20 de 68 
 

22.7 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no 

SICAF. 

22.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; e 

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX)                        I = (6/100)                      I = 0,00016438 
                                            365 

TX = Percentual da taxa anual = 6 % 
 
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
23.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados e Municípios, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, sem prejuízos das multas previstas neste Edital e das demais 

cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, no que couber, garantido o direito 

prévio da ampla defesa, a licitante que: 

a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital. 
b) no prazo determinado, não assinar o contrato ou não retirar a ADS; 
c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 
e) não mantiver a proposta, injustificadamente; 
f) falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo; 
h) cometer fraude fiscal; 
 
23.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Edital, a Administração da Companhia 

de Eletricidade do Amapá - CEA poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante 

vencedora as sanções descritas na minuta do Contrato em anexo: 

23.3 Compete ao Presidente da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA a aplicação 

das penalidades previstas neste Edital, facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados da notificação. 

23.4 Da aplicação das penalidades previstas, caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que 
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praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente 

informado. 

23.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 

nº 9.784, de 1999. 

23.6 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

23.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
24.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da 

Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 

24.2 É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

24.3 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração ou pela apresentação 

de documentação referente ao presente Edital. 

24.4 A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

24.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se 

o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente 

normal na Companhia de Eletricidade do Amapá, exceto quando for explicitamente disposto 

em contrário. 

24.6 A anulação do Pregão induz da ata de registro de preços e do contrato. 

24.7 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos 

encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato. 

24.8 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do 

Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

24.9 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 

esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecido. 

24.10 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação 

constante do preâmbulo deste Edital. 



 

Companhia de Eletricidade do Amapá 
Comissão de Licitação - CL 

Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 
Fone: (96)3212-1310 – Site – www.cea.ap.gov.br  

 

Página 22 de 68 
 

24.11 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Fórum da Justiça Estadual, 

Seção Judiciária do Estado do Amapá.  

25. DOS ANEXOS 
 
25.1 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termo de Referência  

Anexo II – Modelo de Carta Proposta 

Anexo III – Declaração de Cumprimento de Requisitos de Habilitação 

Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente  

Anexo V – Modelo de Declaração do Cumprimento do Requisito Constitucional 

Anexo VI – Modelo de Declaração de Capacidade Técnica 

Anexo VII – Modelo de Declaração de ME e EPP 

Anexo VIII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo IX– Minuta do Contrato 

 

 
Macapá, 23 de novembro de 2015. 

 
 

DANIEL SARGES DE MORAES 
Pregoeiro 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2015–CL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 100/2015–CL/CEA 
 

ANEXO I 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 11/2015 – DDIS/DOP 
 

1. Justificativa 
 
Este Termo de Referência para locação de equipamentos de radiocomunicação se justifica 
pela necessidade de comunicação eficiente entre o Centro de Operação da Distribuição 
(COD) e as equipes de manutenção de emergência e manutenção programada em toda a 
área de concessão da CEA. 
 
Essa comunicação eficiente garante segurança aos funcionários que trabalham na rede de 
distribuição e melhoram os tempos de atendimentos às faltas de energia, reduzindo a 
insatisfação dos consumidores e contribuindo para que os limites dos indicadores de 
continuidade DEC e FEC não sejam extrapolados.  
 
 
2. Objeto  
Locações de Equipamentos de Radiocomunicação, incluso: projeto, execução, instalação de 
equipamentos, fornecer os equipamentos e acessórios, manutenção preventiva e corretiva, 
e treinamento de colaboradores (CEA), Licenciamento de frequências e estações junto a 
ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), quando necessário, e atendimentos 
emergenciais pelo período continuo de 12 (doze) meses, para uso da Companhia de 
Eletricidade do Amapá - CEA e Terminais e nas atividades operacionais, administradas pela 
Companhia, conforme as especificações e quantitativos descritos abaixo: 
 
2.1. Abrangência e distribuição do sistema: as rotas serão integradas abrangendo as 
seguintes localidades e/ou região. 
 

Localidades 

Transcepto
r Fixo 

VHF/FM 
com GPS 

Transcepto
r Móvel 
VHF/FM 

com GPS 

Estações 
Repetidora
s VHF/FM 

Transcepto
r Portátil 
VHF/FM 

com GPS 

Macapá  4 10 1 30 

Abacate da Pedreira 1 1   

Bailique 1 1 1  

Santana  3  3 

Ilha de Santana  1   

Maruanum 1 1   

Mazagão 1 1   

Laranjal do Jari 1 3 1 3 

Vitória do Jari  1 1   

São Joaquim do Pacui  1 1   

Itaubal do Piririm 1 1   

Cutias do Araguari 1 1   

Porto Grande 1 3 1 3 

Ferreira Gomes 1 1   

Serra do Navio 1 1 1  
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Pedra Branca do 
Amapari 

1 1   

Tartarugalzinho 1 1 1  

Pracuuba 1 1   

Calçoene 1 1 1  

Amapá 1 3  3 

Lourenço 1 1   

Oiapoque 1 3  3 

Total de Equipamentos  23 41 07 45 

 
 

a) FREQUÊNCIAS: As frequências utilizadas serão as aprovadas pela ANATEL. 
b) EQUIPAMENTOS: Antenas, Rádios Transmissores, Rádios portáteis, cabos 

conectores serão fornecidos pelo contratado em regime de locação, com 
manutenção incluída no preço contratado. 

c) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS das estações de rádios que deverão ser locados: 
d) CONSOLE: Com 4 canais e deverá ser interligada aos rádios fixos do COD em 

Macapá através de rede física com sistema disponível para gravação de áudio. 
 
2.2.  Descrição do Objeto 
 

a) ESTAÇÃO REPETIDORA VHF/FM                                                                                              
 
A presente especificação estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser 
obedecidos para o fornecimento da repetidora operando na faixa de VHF, utilizados nos 
Sistemas de Telecomunicações móveis por rádio na CEA. 
 

 Composição   

 01 Módulo transmissor; 

 01 Módulo receptor; 

 01 Fonte de alimentação integrada; 

 01 Comutador automático para bateria; 

 01 Gabinete fechado que comporte todos os equipamentos desse item 

 01 Duplexador externo 4 cavidades VHF 

 01 Sistema irradiante dotado de antena do tipo colinear vertical (omnidirecional), com 
ganho mínimo de 9dB, 100 (cem) metros de cabo coaxial RG-213, conectores, 
presilhas, grampos, centelhador coaxial; 

 01 Banco 03 de bateria estacionária selada de no mínimo 60ª 

 01 Nobreak para suportar até uma hora de tempo após a falta de energia.    
 

 Características Gerais 

 Operar no modo semi-duplex (TX   RX); na Faixa de freqüência: 136 a 174 MHz.  

 Espaçamento de canais: 12.5 KHz / 25 KHz 

 Ciclo de Operação: contínuo @ 45W 

 Operação no modo analógico ou digital (programável por software) 

 No modo digital deverá permitir 02 (duas) comunicações simultâneas. O protocolo 
digital deverá ser no padrão aberto DMR (rádio móvel digital) do ETSI ( Instituto 
Europeu de Normas de Telecomunicações). 

 Fonte de alimentação interna 

 Número de canais: 01 

 Peso máximo: 15 kg 

 A estação repetidora deverá possuir LED´s para indicação de funcionamento dos 
seguintes estágios: 

o Fonte de alimentação (ligada); 
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o Modo de bateria (back-up); 
o Transmissor (canal A ou B no modo digital); 
o Receptor (canal A ou B no modo digital); 
o Modo analógico; 
o Modo digital 

 A estação repetidora deverá possuir ventoinhas independentes internas, sendo uma 
principal e outra exclusiva para a fonte de alimentação;                                                                                               

 Deverá possuir conectores de RF independentes para transmissão e recepção; 

 Deverá possuir conector de acessórios para configuração e, conexão para 
dispositivos externos; 

 Deverá possuir uma interface padrão Ethernet para aplicações futuras; 

 Supressor de surto. 
 

 Características Eletrônicas Básicas 

 Modulação: FM (analógico), 4FSK (digital); 

 Tipo de Emissão: 16K0F3E, 11K0F3E, 7K60FXE; Espaçamento entre as freqüências 
de TX e RX: mínimo de 4.6 MHz;  

 Tecnologia baseada em microprocessador, construção modular e 100% estado 
sólido;  

 Programação de freqüência: por sintetizador, dotado de memória programável e 
reprogramável externamente por meio de computador PC com Software apropriado; 

 Proteção contra: 
o Sobre tensão; 
o Inversão de polaridade; 
o Variação de impedância, por descasamento, da etapa de saída do 

transmissor, da antena, dos cabos coaxiais e dos conectores de RF;  

 Acionamento contínuo do transmissor por tempo programável via Software; Excesso 
de potência do transmissor. 

 Alimentação elétrica: 110 e 220 V, com sistema de proteção contra variações de 
tensão elétrica na entrada AC; e o equipamento deve permitir internamente 
comutação automática para o sistema de alimentação DC (bateria estacionária 
selada). 

 
 Especificação dos Transmissores 

 Potência de saída: mínima de 45 w atts nominais com redução até 25 watts 

 Ciclo de operação: 100% (contínuo) 

 Estabilidade de freqüência (-10°C a +60°C): melhor ou igual a ± 0.5 ppm 

 Limitação de modulação: ± 5 KHz @ 25KHz; ± 2,5KHz @ 12.5 KHz 

 Atenuação para Ruído FM: -45 dB @ 25KHz; -40dB @ 12.5 KHz 

 Distorção de áudio: melhor ou igual a 3% 

 Vocoder digital: AMBE 2+ 
 

 Especificação dos Receptores 

 Sensibilidade para sinal analógico: melhor ou igual a 0,30 µV (microvolt) @ 12 dB 
SINAD; 

 Sensibilidade para sinal digital: melhor ou igual a 0,30 µV (microvolt) @ 5% BER; 

 Estabilidade de freqüência (-10°C a +60°C): melhor ou igual a ± 0.5 ppm; 

 Rejeição de canal adjacente (Seletividade): melhor ou igual a 80 dB @ 25 KHz; 
melhor ou igual a 65 dB @ 12.5 KHz; 

 Rejeição de intermodulação: melhor ou igual a 78 dB; 

 Rejeição de espúrios: melhor ou igual a 80 dB; 

 Resposta de áudio: dentro de 300 a 3000 Hz com curva de resposta adequada, e 

 Distorção de áudio: melhor ou igual a 3% 
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 Fonte de Alimentação 

 Fonte conversora CA/CC integrada apresentando, no mínimo, as seguintes 
características eletrônicas: 

 Entrada: 110/220 V CA ±10% - 60Hz; 

 Saída: 13,8V CC; 

 Corrente nominal: 11A (DC) em transmissão; 

 Proteção contra curto: automático, com limitador de corrente; 

 Temperatura de trabalho: -10°C a +60°C. 
 

 Duplexador Externo 

 Duplexador externo de 6 cavidades, do tipo passa-banda / rejeita-banda, alta-
estabilidade, com, no mínimo as seguintes características elétricas: 

 Potência máxima: 150W 

 VSWR: = 1:1.5 

 Perda por inserção: = 1.5 dB 

 Separação mínima: 0.6 MHz 

 Isolação minima TX – RX: = 80 dB 

 Estabilidade térmica: -30°C a +60°C 

 Terminação: N fêmea 

 Peso máximo: 14,6 kg 
 
Obs. 01: Não serão aceitos duplexadores do tipo “mini”, visto que, a repetidora está apta 
para o regime contínuo (alto-tráfego).  
 

 Recurso de Sinalização e Controle (modo analógico) 

 A abertura do Silenciamento do receptor deverá ser programável via 
microcomputador com software adequado e selecionável externamente nos 
seguintes padrões: 

 Analógico: 
o Portadora (CS); 
o Sub-tom analógico (CTCSS ou PL ou TPL); 
o Sub-tom digital ( DCS ou DPL);  

 
 Digital 

o  Até 15 códigos de sinalização de sistema; 
 

 OBSERVAÇÃO: 
1) Deverá ser apresentado Certificado de Homologação / Registro do equipamento 

junto a ANATEL. 
2) Devidamente instalado no ponto determinado por esse órgão. 

                                                                                               
    

b) TRANSCEPTOR MÓVEL VHF/FM COM GPS  
 
A presente especificação estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser 
obedecidos para o fornecimento de transceptores móveis digitais operando na faixa de V 
HF, utilizados nos Sistemas de 
Telecomunicações Móveis por rádio na CEA. 
 

 Composição 

 Cada estação deverá ser fornecida com os seguintes itens: 

 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor; 

 01 (um) módulo GPS incorporado ao equipamento; 
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 01 (um) microfone de mão com tecla de transmissão; 

 01 (um) conjunto de cabo de alimentação e suporte de fixação; 

 01 (um) alto-falante frontal; 

 01 (uma) antena 5/8 de onda 3 dB de ganho; 

 01 (um) cabo de antena RG 58 com 5,5 mts de comprimento;   

 01 (um) suporte de antena; 

 01 (uma) antena GPS 
 

 
 Características Gerais 

 Fácil manuseio e operação; 

 Controle do painel da chave liga/desliga, do volume, da seleção de canais, do alto-
falante frontal, do conector de microfone, da sinalização luminosa e da tecla 
programáveis. 

 Faixa de freqüência: 136 a 174 MHz 

 Espaçamento de canais: 12.5 / 25 KHz 

 Número de canais: o transceptor deve permitir, no mínimo, a programação de 32 
(trinta e dois) canais; 

 Possibilidade de configuração de no mínimo 2 zonas; 

 Varredura de canais; 

 Display de no mínimo 2 dígitos, para visualização dos canais de operação; 

 Tipo de serviço: simplex e semi-duplex; 

 Alimentação: 13.8 Vcc ± 15%, com negativo à massa; 

 Possibilidade de transmissão de voz e dados (mensagens pré-programadas, GPS); 

 Operar no modo analógico e digital; 

 Operar em tecnologia digital que permita duas comunicações simultâneas em um 
único canal de 12.5 KHz. 

 O protocolo digital deverá ser no padrão aberto DMR (rádio móvel digital) do ETSI 
(Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações). 

 Padrões militares STD/810 C,D,E,F,G  

 Admite Bluetooth® 2.1 + Especificação EDR  

 Proteção IP54 
 

 
 Características Mecânicas 

 Montagem em gabinete apropriado para operação em veículos; 

 Gabinete à prova de umidade, corrosão e vibrações mecânicas; 

 Ergonometria de fácil visualização e acesso aos controles do painel; 

 Acústica com boa resposta de áudio do alto falante; 

 Identificações no corpo do equipamento: Número de série do equipamento gravado 
no equipamento 

 Selo identificando o número de certificação junto a ANATEL                                                                                         

 Dissipação térmica: compatível com o calor gerado dentro do regime intermitente da 
operação (20% TX e 80% RX) 

 Peso máximo: 1,80 Kg; 

 Dimensões máximas: 53,3 x 175,3 x 205,7 mm  

 O transceptor deverá possuir um conector no painel traseiro, disponibilizando pelo 
menos, os seguintes pontos: 

o Saída para alto-falante externo 
o Entrada de áudio de transmissão 
o Saída de áudio de recepção 
o Entrada para colocar o transceptor em modo transmissão 
o Saída programável com a função de alarme externo 
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o Entrada programável com a função de detecção de ignição 
o Terra 

 Deverá possuir conector específico para conexão da antena de GPS. 
 

 Características Eletrônicas Básicas 

 Modulação: FM (analógico), 4FSK (digital); 

 Tipo de Emissão: 16K0F3 / 11K0F3E / 7K60FXD / 7K60FXE; 

 Espaçamento de canais: 12,5 / 25 KHz com programação dentro da faixa acima; 

 Tecnologia baseada em microprocessador; 

 Controle de RF (Radiofrequência) através de sintetizador eletrônico; 

 Proteção eletrônica contra: 
o Variação de impedância de RF por descasamento da antena; 
o Excesso de potência do transmissor acima do limite nominal do modelo, e 
o Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, 

reciclável em cada acionamento, com aviso sonoro ao usuário de “tempo 
esgotado” (T.0.T.), sendo programável, externamente via computador PC. 

o Memória eletrônica para programação/reprogramação da(s) frequência(s) 
de operação e dos recursos operacionais, por acesso externo via 
computador PC. 

 
 Especificação dos Transmissores 

 

 Potência nominal de RF (mínima): 45 Watts com redução por ajuste programável via 
PC até 25W; 

 Estabilidade de frequência ( -30°C, +60°C, +25°C): melhor ou igual a 0.5 ppm; 

 Desvio: 2.5 KHz @ 25 KHz para 100% de modulação medida com tom de 1KHz.; 

 Consumo em transmissão: máximo de 14.5 Amperes para potência plena (em CC); 

 Resposta acústica : TIA603D; 

 Distorção de áudio: melhor ou igual a 3%; 

 Vocodificador digital: AMBE 2+. 
 

 Especificação dos Receptores                                
 

 Sensibilidade analógica (12 dB SINAD): melhor ou igual a 0.30 uV; 

 Sensibilidade digital: melhor ou igual a 0.30 uV @ 5% BER; 

 Estabilidade de frequência (-30°C, +60°C, +25°C): melhor ou igual a 0.5 ppm; 

 Seletividade: melhor ou igual a 80 dB @ 25 KHz, melhor ou igual a 50 dB @ 12.5 
KHz; 

 Intermodulação: melhor ou igual a 78 dB; 

 Rejeição de espúrios: melhor ou igual a 80 dB; 

 Saída de áudio: mínimo de 3 Watts 
 
 
 Recursos de Sinalização e Controle 

 A abertura do silenciamento do receptor deverá ser programável e selecionável 
externamente, via computador PC, com as seguintes opções: 

o Modo analógico: 
            Portadora (CS) 
            Sub-tom analógico (CTCSS ou PL ou TPL) 
            Sub-tom digital ( DCS ou DPL) 
 

o Modo digital: 
            Até 15 códigos de sinalização de sistema; 

 Sinalização 
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o Analógico:  
 Sinalização de alta velocidade FSK (1200 bauds): envio de identificação 

automática ( PTT- ID) envio de emergência recebimento de alerta de 
chamada 
 

o Funções Digitais: 
 Chamadas em grupo; Chamada privada; Monitor remoto; PTT-ID; Inibição 

do rádio; Verificação do rádio; Alerta de chamada; Alarme de emergência. 
 

 Deverá ser apresentado Certificado de Homologação / Registro do equipamento 
junto a ANATEL. 

 Garantia de 24(vinte e quatro) meses. 

 Devidamente instalado e programado nos veículos a serem indicados por esse 
órgão. 

 
 O transceptor deverá possuir um conector de acessório, disponibilizando pelo 

menos, os seguintes pontos: 

 Saída para alto-falante externo 

 Entrada de áudio de transmissão 

 Saída de áudio de recepção 

 Entrada para colocar o transceptor em modo transmissão 

 Saída programável com a função de alarme externo 

 Entrada programável com a função de detecção de ignição terra 
 
 

c) TRANSCEPTOR PORTÁTIL VHF/FM COM GPS  
 
A presente especificação estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser 
obedecidos para o fornecimento de transceptores portáteis digitais operando na faixa de 
VHF, utilizados nos sistemas de Telecomunicações por rádio na CEA.  
 

 Composição 

 Cada conjunto transceptor portátil VHF/FM deverá ser composto por: 

 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor; 

 01 (um) módulo interno GPS; 

 01 (uma) antena tipo heliflex emborrachada; 

 02 (duas) baterias de íon de lítio IMPRES de alta capacidade; 

 01 (um) carregador singelo de bateria, 110v~220v; 

 01 (um) clip para cinto; 

 01 (um) manual de operação em português. 
 

 Características Gerais 

 Fácil manuseio e operação; 

 Controles no painel: - chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais; 

 Indicador de status operacional (TX, RX); 

 Antena heliflex; 

 Faixa de freqüência: 136 a 174 MHz; 

 Espaçamento de canais: 12.5 / 25 KHz; 

 Número de canais mínimo: 1000 canais;  

 Varredura de canais; 

 Tipo de serviço: simplex / semi-duplex; 
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 Alimentação: bateria recarregável de alta-capacidade, mínimo 1500 mA, do tipo íon 
lítio, com autonomia  mínima de 17 (treze) horas em modo digital, conforme ciclo de 
trabalho (5/5/90); 

 Possibilidade de transmissão de voz e dados (mensagens de texto e GPS) 

 Envio de mensagens pré-programadas; 

 Operar em modo analógico e, operar em tecnologia digital que permita duas 
conversações simultâneas em um único canal de 12.5 KHz. 

 Protocolo digital deverá ser no padrão DMR (rádio móvel digital) do ETSI (Instituto 
Europeu de Normas de Telecomunicações); 

 Padrões Militares STD 810 C, D, E, F e G 

 Atendimento à característica de grau de proteção IP57; 

 Display de 5 linhas, alta resolução, 5linhas e 1,7 poelagdas; 

 Peso máximo: 355,5 gr. 
 OTAP; 

 Dimensões máximas: 132 x 64 x 36 mm  

 Carregador/recondicionador automático de bateria; 

 Deverá possuir módulo GPS incorporado no equipamento; 
 

 
 Características Eletrônicas Básicas 

 Modulação: FM (analógico), 4FSK (digital); 

 Tipo de Emissão: 16K0F3E / 11K0F3E / 7K60FXD / 7K60FXE; 

 Espaçamento de canais: 12,5 / 25 KHz com programação dentro da faixa acima; 

 Tecnologia baseada em microprocessador; 

 Controle de RF (Radiofreqüência) através de sintetizador eletrônico; 

 Proteção eletrônica contra: 

 Variação de impedância de RF por descasamento da antena; 
o Excesso de potência do transmissor acima do limite nominal do modelo, e 

Acionamento contínuo do                  
transmissor por tempo superior ao permitido, reciclável em cada acionamento, com 
aviso sonoro ao  

             usuário de “tempo esgotado” (T.0.T.), sendo programável, externamente via 
computador PC. 

o Memória eletrônica para programação/reprogramação da(s) frequência (s) de 
operação e dos recursos     
 operacionais, por acesso externo via computador PC. 

 
 Especificação dos Transmissores 

 Potência nominal de RF: 5W com redução por ajuste programável via PC para 1W. 

 Estabilidade de freqüência (-10°C a +60°C, + 25°C ): melhor ou igual a 1.5 ppm; 

 Desvio: 5 KHz @ 25 KHz para 100% de modulação medida com tom de 1KHz; 

 Resposta de áudio: 300 a 3000 Hz; 

 Distorção de áudio: melhor ou igual a 3%; 

 Vocoder digital: AMBE 2+; 

 Impedância de saída: 50 ohms. 
 

 Especificação dos Receptores 

 Estabilidade de freqüência (-10°C a +60°C, + 25°C ): melhor ou igual a 0.5 ppm; 

 Sensibilidade (analógica): melhor ou igual a 0,3uV 0,22uV @ 12 dB SINAD;  

 Sensibilidade (digital): melhor ou igual a 0,25 uV (0,19 uV; 

 Seletividade: melhor ou igual a 70 dB @ 25 KHz; melhor ou igual a 60 dB @ 12.5 
KHz; 

 Rejeição a espúrios: melhor ou igual a 70 dB; 
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 Potência de áudio: 0,5 W 

 Resposta de áudio: de 300 Hz a 3.000 Hz com curva de resposta adequada, e 
Impedância de entrada: 50.  

 Deverá ser apresentado Certificado de Homologação / Registro do equipamento 
junto a ANATEL. Garantia de 24(vinte quatro) meses. 

 Devidamente programado. 
 

d) TRANSCEPTOR FIXO VHF/FM COM GPS.  
 
A presente especificação estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser 
obedecidos para o    fornecimento de transceptores fixo operando na faixa de VHF, 
utilizados nos Sistemas de  Telecomunicações por rádio na CEA. 
 

 Composição 

 Cada estação deverá ser fornecida com os seguintes itens: 

 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor; 

 01 (um) microfone de mão com tecla de transmissão; 

 01 (um) conjunto de cabo de alimentação e suporte de fixação; 

 01 (um) alto-falante frontal; 

 01 (um) mastro metálico retrátil de no mínimo 18 metros de altura; 

 01 (um) fonte de alimentação com entrada 110/220 Vac – saída de no mínimo 13,8 
Vdc, com função flutuadora para bateria;  

 01(um) Sistema irradiante dotado de antena do tipo monopólio vertical 
(omnidirecional), com ganho mínimo de 9dB, 35 metros de cabo coaxial RG-213, 
conectores, presilhas, grampos, centelhador a gás. 

 kit de conectores para interligação da estação fixa. 

 Licença de Console de Operação, Fone/Microfone auricular com abafador e PTT de 
Pé, Módulo Interface Serial, acompanhada de cabo de interligação + USB, cabo de 
áudio e cabo de interligação serial, Módulo Interface Serial para console – 
acompanha cabo de interligação USB e cabo de Interligação serial, Módulo de Pedal 
Robusto – acompanha 02 (dois) metros de cabos c/ conectores RJ45, CPU + 
Sistema Operacional + teclado + mouse e monitor, TV de 42 “ em LED, e cabos de 
interligação da CPU com a TV. Suporte para apoio da TV.  

 
 Características Gerais 

 Fácil manuseio e operação; 

 Controles do painel: 

 Chave liga/desliga, controle de volume, seleção de canais, alto-falante frontal, 
conector de microfone, sinalização luminosa, teclas programáveis. 

 Faixa de frequência: 136 a 174 MHz 

 Espaçamento de canais: 12.5 / 25 KHz 

 Número de canais: o transceptor deve permitir, no mínimo, a programação de 160 
(cento e sessenta) canais; 

 Possibilidade de configuração de no mínimo 50 zonas; 

 Varredura de canais; 

 Display de cristal líquido (LCD) de no mínimo 16 caracteres, para visualização dos 
canais de operação; 
tipo de serviço: simplex e semi-duplex; 

 Alimentação: 13.8 Vcc ± 15%, com negativo à massa; 

 Possibilidade de transmissão de voz e dados (mensagens); 

 Possibilidade de transmissão de mensagens pré-programadas e/ou edição de 
mensagens via teclado; 
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             operar no modo analógico e, Operar em tecnologia digital que permita duas 
conversações simultâneas   
             em um único canal de 12.5 KHz.  

 Protocolo digital deverá ser no padrão DMR (rádio móvel digital) do ETSI (Instituto 
Europeu de Normas de Telecomunicações); 

 padrões militares MIL STD/810 C,D,E,F e G 
 

 Características Mecânicas 

 Montagem em gabinete apropriado para operação em veículos; 

 Gabinete à prova de umidade, corrosão e vibrações mecânicas; 

 Ergonometria de fácil visualização e acesso aos controles do painel; 

 Acústica com boa resposta de áudio do alto falante; 

 Identificações no corpo do equipamento: 

 Número de série do equipamento gravado no equipamento Selo identificando o 
número de certificação junto a ANATEL. 

 Dissipação térmica: compatível com o calor gerado dentro do regime intermitente da 
operação (20% TX e 80% RX), e Peso máximo: 1,80 Kg; Dimensões máximas: : 53,3 
x 175,3 x 205,7 mm 

 
 Características Eletrônicas Básicas 

 Modulação: FM (analógico), 4FSK (digital); 

 Tipo de Emissão: 16K0F3 / 11K0F3E / 7K60FXD / 7K60FXE; 

 Espaçamento de canais: 12,5 / 25 KHz com programação dentro da faixa acima; 

 Tecnologia baseada em microprocessador; 

 Controle de RF (Radiofreqüência) através de sintetizador eletrônico; 

 Proteção eletrônica contra: 

 Variação de impedância de RF por descasamento da antena; 
o Excesso de potência do transmissor acima do limite nominal do modelo, e 

Acionamento contínuo do transmissor por tempo superior ao permitido, 
reciclável em cada acionamento, com aviso sonoro ao usuário de “tempo 
esgotado” (T.0.T.), sendo programável, externamente via computador PC.  

o Memória eletrônica para programação/reprogramação da(s) freqüência 
(s) de operação e dos recursos operacionais, por acesso externo via 
computador PC. 

 
 Especificação dos Transmissores 

 Potência nominal de RF (mínima): 45 Watts com redução por ajuste programável via 
PC até 25W; 

 Estabilidade de freqüência (-30°C, +60°C, +25°C) melhor ou igual a 0.5 ppm; 

 Desvio: 5 KHz @ 25 KHz para 100% de modulação medida com tom de 1KHz; 

 Consumo em transmissão: máximo de 14.5 Ampères para potência plena (em CC); 

 Resposta de áudio: 300 a 3000 Hz; 

 Distorção de áudio: melhor ou igual a 3%; 

 Vocoder digital: AMBE 2+. 
 

 Especificação dos Receptores 

 Sensibilidade analógica: melhor ou igual a 0.30 uV @ 12 Db SINA D; 

 Sensibilidade digital: melhor ou igual a 0.30 uV @ 5% BER; 

 Estabilidade de frequência (-30°C, +60°C, +25°C): melhor ou igual a 0.5 ppm; 

 Seletividade: melhor ou igual a 80 dB @ 25 KHz, melhor ou igual a 50 dB @ 12.5 
KHz; 

 Intermodulação: melhor ou igual a 78 dB; 

 Rejeição de espúrios: melhor ou igual a 80 dB; 
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 Saída de áudio: mínimo de 3 Watts  
 

 Recursos de Sinalização e Controle 

 a) A abertura do silenciamento do receptor deverá ser programável e selecionável 
externamente, via computador PC, com as seguintes opções: 

 Modo analógico: 
o Portadora (CS) 
o Sub-tom analógico (CTCSS ou PL ou TPL) 
o Sub-tom digital ( DCS ou DPL) 

 Modo digital: 
o até 15 códigos de sinalização de sistema; 

        b) Sinalização 
        b1) Analógico: sinalização de alta velocidade FSK (1200 bauds): 
envio de identificação automática ( PTT-   
             ID) Envio de emergência recebimento de alerta de chamada 
        b.2) Funções Digitais: 

o Chamadas em grupo 
o Chamada privada 
o Monitor remoto 
o PTT-ID 
o Inibição do rádio 
o Verificação do rádio 
o Alerta de chamada 
o Alarme de emergência 
o Deverá ser apresentado Certificado de Homologação / Registro do 

equipamento junto a ANATEL. 
o Garantia de 02(dois) anos 
o Devidamente instalado no local a ser indicado por esse órgão. 

 Obs.: Entregar equipamentos instalados, incluindo ajuste da Antena, medição de 
estacionária e  

              programações das freqüências. 
 
 

e) SOFTWARE DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO 
 
O SOFTWARE deve ser baseado no conceito Cliente – Servidor, e desenvolvido 
especialmente para os rádios com tecnologia digital que se pretende instalar. 

 A aplicação deve ser disponível em português. 

 A aplicação deve utilizar banco de dados Microsoft SQL Server 2008. 

 Deve permitir a integração do Sistema da Comunicação da rádio VHF ou UHF com 
redes Ethernet e Internet. Ter a capacidade de transmitir e receber áudio no 
computador através de rádio digital (VOIP). 

 A aplicação deve suportar conexão direta a repetidora através da porta ethernet (IP) 
em modo DIGITAL. 

 O software deve suportar conexões ilimitadas de repetidores através da porta 
ethernet em modo DIGITAL. 

 A aplicação deve possuir a licença fornecida pela empresa DVSI, que garante a 
legalidade de codificar e decodificar o formato de áudio AMBE +2. 

 Operação do rádio a partir de um PC com conexão remota ao Servidor 
(Transmissão, Recepção e mudança de canais). 

 A aplicação no Servidor pode ser monitorada e controlada via Rede Local ou 
Internet por um numero ilimitado de despachadores remotos simultaneamente 
(desde que exista banda na rede para suportar todos os acessos). A aplicação deve 
garantir a possibilidade da aquisição de licenças adicionais de despachadores 
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remotos sem qualquer limitação, desde que seja considerado adequado de acordo 
com o trafego de comunicação no sistema. 

 O aplicativo cliente deve possuir a capacidade de reconexão automática ao servidor. 

 O software deverá suportar até 8 canais de rádios independentes conectados a um 
mesmo PC via cabo USB e fios de áudio. 

 O aplicativo deve suportar integração com pedal de PTT através de porta serial RS-
232 ou adaptador USB-SERIAL. 

 O software deve contemplar um módulo ‘gateway’ remoto para expansão de canais 
(8 canais por gateway). O ‘gateway’ se conecta ao aplicativo ‘servidor’ via IP. 

 O aplicativo deve permitir ao despachador, a habilidade de operar em 1, vários, ou 
todos os canais disponíveis no sistema. A visualização dos mesmos devem ocorrer 
em uma única tela da aplicação de cliente. 

 Deve permitir o emudecimento de canais de forma individualizada. 

 Deve possuir a capacidade de unir canais de rádio disponíveis no servidor para que 
os rádios de canais diferentes falem entre si. O software deve permitir a visualização 
de chamadas 'ativas' em sessão dedicada na tela, sendo possível eleger quais tipos 
de chamadas deverão ser exibidas nessa sessão. 

 Deve permitir a personalização do tempo que uma chamada privativa não atendida 
pelo operador deve permanecer visível na sessão de chamadas 'ativas'. 

 A aplicação deve conter a opção de criar 'comandos rápidos' para: Enviar 
Mensagem de Texto, Enviar Telemetria, Solicitar Localização e Enviar Mensagem 
de Voz Gravada, de forma a agilizar a operação. 

 O software deve possuir ícones de atalho exibidos ao lado dos rádios cadastrados, e 
quando selecionados, devem permitir a realização de chamadas e comandos 
específicos com um clique do mouse. 

 Deve permitir a criação de 'grupos dinâmicos' através da console, onde o 
despachador arrasta com o 'mouse' os grupos que deseja integrar por tempo 
determinado. O operador que cria o 'grupo dinâmico' deve ser o responsável pela 
manutenção e encerramento do mesmo. 

 O servidor deve possuir um módulo de integração que permita a conexão de até 8 
rádios móveis de qualquer tecnologia/protocolo. Esses rádios conectados ao módulo 
de integração deverão ser representado graficamente na console, permitindo o 
acionamento do transmissor desses rádios, bem como a escuta em tempo real do 
áudio recebido. 

 O aplicativo deve possuir a capacidade de EXPORTAR DADOS de GPS, 
Mensagens de Texto e Telemetria para integração com aplicativos terceiros. Deverá 
permitir a interligação de 1 ou múltiplos canais, definidos pelo administrador do 
sistema. Deverá ainda incluir os rádios conectados ao 'módulo de integração' nessa 
possível interligação. 

 A aplicação deverá processar a informação de GPS dos rádios portáteis e móveis, 
realizar o rastreamento dos rádios e mostrar o seu lugar geográfico em um ou mais 
mapas “rasterizados” ou vetoriais. 

 A aplicação deverá ter a capacidade de processar o serviço de mensagem de texto, 
receber e enviar para os rádios do sistema. 

 O software deve suportar interconexão telefônica por meio de servidor SIP. Sendo 
capaz de transferir chamadas recebidas para os rádios, bem como permitir que os 
mesmos originem chamadas telefônicas. 

 O aplicativo deve dispor de um atendimento telefônico automático em português, 
descrevendo as opções do usuário na utilização do recurso telefônico. 

 A aplicação deverá ter a facilidade de agendamento e envio automático de 
mensagens de texto e mensagens de voz gravadas anteriormente. 

 A aplicação deve ser capaz de encaminhar as mensagens do texto dos rádios para 
um endereço de e-mail, e também encaminhar de um endereço de e-mail para os 
rádios. 
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 O software deve possuir a função INTERCOM entre operadores de console, onde os 
despachadores poderão transmitir e receber mensagens de áudio entre si através 
da rede IP. 

 A aplicação deve suportar todos os tipos de chamadas de rádio: Chamada privativa, 
chamada de grupo, chamada Broadcast, alerta de chamada, verificação de rádio, 
inibição e ativação de rádio, monitor remoto e chamada de emergência. 

 A aplicação deverá ser capaz de gravar todas as comunicações da voz. 

 O software deve permitir que as chamadas de voz sejam exportadas como arquivos 
individuais, ou como um único arquivo onde diversas chamadas são combinadas. 

 Quando operando diretamente via IP na repetidora, o software deve permitir o 
cadastro de uma identificação numérica para cada conta de operador, e o mesmo 
será exibido no visor dos rádios móveis e portáteis. 

 A aplicação deve ser capaz de gerar relatórios de qualquer tipo de mensagem do 
sistema (sessões de conversação, mensagens de texto, telemetria, etc), localização 
por período e registro na rede de rádio. 

 O software deve permitir a criação de perfis de telemetria, com envio e recepção de 
comandos personalizados. 

 A aplicação deverá possuir um “log de eventos”, onde todos os eventos gerados no 
sistema são registrados (Alerta de chamada, as mensagens do texto, inibição e 
ativação de rádio, monitoramento remoto, etc.). 

 A aplicação deve permitir escolher intervalos de GPS individual a cada rádio, que 
pode ser modificado a qualquer momento a critério do despachador. 

 O software também deve possuir integração completa com o Google Earth, onde 
deverá ser exibido o mesmo ícone que representa o rádio no aplicativo de despacho 
no aplicativo Google Earth, com sua posição geográfica. 

 Nos mapas integrados ao aplicativo, devem ser exibidas as coordenadas (latitude e 
longitude) ao percorrer a tela com o cursor do mouse. 

 A aplicação deve ser acompanhada por um software gratuito para criar mapas 
“rasterizados” através da conversão de uma imagem (jpg, bmp, etc) para o formato 
aceito pelo software de monitoramento. 

 A aplicação deve ter a capacidade MULTIMAPA (trabalhar com vários mapas ao 
mesmo tempo). 

 A aplicação deve conter ‘Cerca Eletrônica’, que deve ser desenhada através de 
ferramenta integrada ao software, onde é possível 'ligar os pontos' com cada clique 
do mouse até formar a área desejada. 

 O software deve possibilitar a criação de regras para controle de acesso, restrição 
de velocidade, realização de um trajeto entre outras regras. 

 O software deve ter a capacidade de se utilizar listas para classificar a condição dos 
rádios de usuários (OCUPADOS e LIVRES, por exemplo) 

 O aplicativo deve possuir objetos para serem inseridos nos mapas rasterizados 
(Hospital, Polícia, Bombeiros, etc). 

 A aplicação deve possuir encriptação de 128 bits dos dados TCP entre o PC 
Servidor e o PC cliente. 

 Deve exibir informações sobre tamanho do Banco de dados, e possibilitar limpeza 
do Banco de Dados e áudio através da console (administrador). A aplicação deve 
possuir um sistema de desativação de rádio automática, baseada no comando 
passivo, ou seja, se o rádio está desligado no momento da tentativa de desativação, 
o comando fica em modo passivo e é executado assim que o rádio em questão se 
registra no sistema.  

 A aplicação deve possuir um sistema de monitoramento que alerta o despachador 
caso um rádio não ative o PTT por um período de tempo determinado. A aplicação 
deve permitir que o despachador possa escolher um ou vários rádios para realizar 
esse monitoramento. 
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 Caso o(s) radio(s) selecionado(s) não exerçam atividade durante o período pré 
estabelecido, uma janela de alarme deve aparecer na tela do computador do 
despachador. Esta função deve ser disponível para todos os rádios que se integram 
o sistema. 

 O aplicativo deve permitir ao despachador gravar uma mensagem de voz e reenvia-
la manualmente para 1 ou vários canais simultaneamente. 

 A aplicação deverá possuir um sistema de registro automático de rádios para 
visualizar quais rádios estão ligados e desligados no sistema.  

 O software terá de possuir o controle de telemetria (envio e recepção), podendo 
enviar comandos e receber alarmes ou notificações a partir das funções de 
telemetria incorporadas nos rádios.    

 
 
3. Registro da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Locação, Manutenção 
e Licenciamento da Frequência no CREA (Conselho Regional de Engenharia) 
 
3.1. A empresa a ser CONTRATADA deverá entregar ao Fiscal do Contrato, após a 
assinatura do Contrato, uma cópia da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) relativo 
ao registro dos serviços objeto do Contrato que serão prestados junto ao CREA-AP 
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia do Estado do Amapá), 
devidamente registrada pela empresa contratada e assinada pelo seu Engenheiro 
Responsável Técnico. 
 
3.1. Todos os custos decorrentes do Registro desta ART junto ao CREA serão de 
responsabilidade da empresa CONTRATADA. 
 
3.2. Todos os equipamentos serão disponibilizados sob a forma de locação, com custos de 
manutenção incluídos no preço contrato. 
 
3.3. Os rádios transmissores (fixos, móveis e portáteis) deverão possuir a tecnologia digital 
com capacidade para transmissão através de 02(dois) canais. 
 
3.4. A manutenção da infraestrutura e a reposição dos equipamentos correrão por conta da 
contratada e a mesma devera comprovar que tem escritório na cidade de Macapá, através 
de telefone, endereço residencial completo e nome de seu funcionário que não poderá ter 
menos que 06 (seis) meses de contratação e comprovando através de CTPS devidamente 
assinada.  
    
3.5. A empresa CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, materiais e 
acessórios necessários à realização dos serviços de instalação das Estações de Rádio que 
serão locadas, incluindo-se aí kit´s de miscelâneas de instalação, entre outros, necessários 
e cuja descrição e quantificação será de inteira responsabilidade da empresa. 
 
3.6. A empresa CONTRATADA deverá possuir todos os recursos de infraestrutura 
necessários à boa execução dos serviços, objeto desta contratação, tais como: instrumentos 
de medição ferramentas, acessórios, equipamento de sobressalentes, equipamentos de 
proteção individual de seus funcionários, veículos, escadas, andaimes e tudo que for 
necessário para o fiel cumprimento do objeto desta Contratação. 
 
3.7. A empresa contratada deverá ter capacidade técnica não somente em infraestrutura, 
mas também em recursos humanos com técnico(s) e engenheiro(s) devidamente treinados 
e capacitados pelo fabricante dos equipamentos para realização dos serviços de 
manutenção dos equipamentos. 
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3.8. Os serviços incluem ainda a embalagem, despachos, seguros e transporte de todos os 
Equipamentos, materiais e acessórios até os locais de instalação e descarregamento. 
 
3.9. Assim, em razão destes aspectos, a idéia básica é contratar os serviços de locação de 
equipamentos de radiocomunicação que já incluem a instalação técnica, o licenciamento de 
freqüências e estações junto a ANATEL, quando necessário, as manutenções preventivas e 
corretivas dos equipamentos e atendimentos emergenciais durante o período de vigência do 
contrato, considerando as novas tecnologias e ferramentas gerenciais disponíveis no 
mercado, que propiciam ganhos de segurança, produtividade e qualidade como um dos 
insumos decisivos na composição dos preços ofertados e, consequentemente, no grau de 
competitividade atingido pelos participantes deste feito licitatório.  
 
3.10. É vedada a subcontratação parcial ou total dos serviços objeto desta contratação pela 
empresa a ser CONTRATADA. 
 
 
4. Descrições Básicas das Redes de Radiocomunicação Pretendidas para Locação 
 
4.1. Os equipamentos de Rádios a serem locados deverão operar na faixa de frequência de 
VHF/FM e terão suas aplicações nos SERVIÇO LIMITADO e SERVIÇO MÓVEL, serviços 
estes regulamentados e fiscalizados pela ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações).  
 
4.2. A Rede de Radiocomunicação em VHF/FM – Serviço Limitado - será composta de 
Estações Bases e Estações portáteis. 
 
4.3. A Rede de Radiocomunicação em VHF/FM – Serviço Móvel – será composta de 
Estações bases e Estações Portáteis. 
 
4.4. Os equipamentos de Rádio que serão locados obrigatoriamente deverão possuir 
Certificado de Homologação ou Registro emitido pela ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações). 
 
 
5. Plano de Frequência a Serem Programadas nas Estações de Rádio 
 
 Após a assinatura do Contrato, a CEA irá informar as frequências licenciadas à empresa 
contratada para que a mesma efetue a programação nos equipamentos de rádios que serão 
locados. 
 
 
6. Serviço de Instalação Técnica das Estações de Rádio 

 
6.1. As instalações técnicas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento; sendo 
observadas as técnicas adequadas de instalação de equipamentos de radiocomunicação 
que facilitem não só a operação bem como também a manutenção. 
 
6.2. Para que isso ocorra, a empresa a ser CONTRATADA deverá possuir em seu quadro 
funcional profissionais qualificados, treinados e preparados para executarem os serviços - 
objeto desta licitação. Não será admitida a subcontratação de outra(s) empresa(s) pela 
EMPRESA CONTRATADA vencedora para efetuar as instalações técnicas sob pena de sua 
desclassificação. 
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6.3. A empresa a ser CONTRATADA deverá possuir todas as ferramentas, instrumentos de 
medição, calibração e segurança nos trabalhos necessários a realização dos serviços de 
instalação técnica dos equipamentos locados. 
 
6.4. Deverão ser seguidos nas instalações técnicas todos os padrões técnicos necessários à 
execução dos serviços, atendendo as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas), assim como também devem ser obedecidas as Normas de Segurança no 
Trabalho, principalmente os equipamentos de proteção individual de seus funcionários. Para 
que isso ocorra, a empresa CONTRATADA, após assinatura do Contrato de Prestação de 
Serviço, deverá apresentar um “Plano de Instalações técnicas” descriminando todas as 
etapas que serão efetuadas durante a realização das instalações técnicas. Esse Plano de 
Instalações técnicas deverá ser apresentado para cada unidade portuária onde serão 
instalados os equipamentos. 
 
6.5. A empresa a ser CONTRATADA será responsável isoladamente pelas atividades 
desenvolvidas por seus funcionários nas dependências internas da CEA desonerando desde 
já a CEA de qualquer obrigação trabalhista, sindical, estatutária ou qualquer outra que 
advenha do serviço que será prestado. 
 
6.6. Ao final da realização de todas as Instalações técnicas, o Engenheiro da LICITANTE 
deverá emitir o LAUDO CONCLUSIVO das instalações técnicas em atendimentos as 
exigências de leis, Portaria, Diretrizes e demais legislações correlatas e pertinentes, 
exigidas pela ANATEL. 
 
 
7. Serviço de Operação Assistida Após Entrega das Estações de Rádio Instaladas e 
em Funcionamento 
 
Após a Aceitação dos Serviços de Instalação e a emissão do Termo de Aceite das 
Instalações, a empresa CONTRATADA deverá prestar um Serviço de Operação Assistida, 
devendo disponibilizar 01 (um) Técnico especializado na operação das Estações de Rádio 
por um período de 02 (dois) dias úteis em horário comercial (de 07:30 horas às 13:30 horas 
e de 13:30 às 17:30 horas), para assistir e auxiliar os usuários da CEA que irão operar as 
Estações de Rádio, com o objetivo de prover orientação técnica nas atividades de operação 
dos 
equipamentos, gerenciamento do fluxo de comunicação das redes de radiocomunicação, 
alterações de configurações e outras atividades que sejam eventualmente necessárias para 
o bom funcionamento das comunicações. 
 
 
8. Serviço de Treinamento dos Usuários das Estações de Rádio 
 
8.1. A empresa a ser CONTRATADA deverá ministrar 02 (dois) tipos de Treinamentos, 
assim distribuídos: 
 
8.2. Treinamento Operacional básico para os colaboradores da CEA que ficarão 
responsáveis em operar as Estações Bases de Radiocomunicação. Neste Treinamento, 
deverão ser abordados à arquitetura da Rede de Rádios, o princípio básico de 
funcionamento das Estações, os recursos e funcionalidades dos rádios de operação e 
monitoramento, os procedimentos para uma comunicação eficiente e eficaz, bem como a 
verificação básica de possíveis defeitos de operação. Este Treinamento deverá ser montado 
para atender 01 (uma) turma de até no máximo 08 (oito) Colaboradores da CEA com uma 
carga horária de, no mínimo, 16 (dezesseis) horas por turma. Este Treinamento deverá ser 
ministrado após a instalação das Estações de Rádio em cada Localidade ou Terminal da 
CEA  
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8.3. Treinamento Operacional Básico para os colaboradores da CEA que ficarão 
responsáveis em operar as Estações Portáteis de radiocomunicação. Neste Treinamento, 
deverá ser abordado o princípio básico de funcionamento das Estações portáteis, os 
recursos e funcionalidades dos rádios portáteis, os procedimentos para uma comunicação 
eficiente e eficaz, os procedimentos para carregamento adequado das Baterias, bem como 
a verificação básica de possíveis defeitos de operação. Este Treinamento deverá ser 
montado para atender 02 (duas) turmas de até, no máximo, 16 (dezesseis) Colaboradores 
da CEA com uma carga horária de, no mínimo, 08 (oito) horas por turma. Este Treinamento 
deverá ser ministrado após a entrega das Estações de Rádio portátil em cada Localidade ou 
Terminal da CEA.  
 
8.4. Todos estes Treinamentos serão realizados nas dependências do local de instalação 
das Estações de Radiocomunicação. 
 
8.5. A CEA será responsável em fornecer o local para a realização dos Treinamentos dentro 
de suas dependências. 
 
8.6. Todos os equipamentos, instrumentos e materiais didáticos necessários aos 
Treinamentos serão de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive os custos com o 
Instrutor do Treinamento. 
 
 
8.7. A empresa a ser CONTRATADA deverá enviar ao Fiscal do Contrato designado pela 
CEA as descrições e os planos dos Treinamentos em até 15 (vinte) dias úteis após a 
assinatura do Contrato, para uma prévia análise e aprovação. 
 
 
9. Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das Estações de Rádio. 
 
9.1. Entende-se por MANUTENÇÃO PREVENTIVA o conjunto de ações desenvolvidas em 
um Equipamento e Sistema com programação antecipada e efetuada dentro de uma 
periodicidade através de inspeções sistemáticas, detecção e medidas necessárias para 
evitar falhas, com o objetivo de mantê-lo operando ou em condições de operar dentro das 
especificações do fabricante. 
 
9.2. Dentre estas atividades estão inclusos ensaios, ajustes, testes de rotina, limpeza geral, 
pintura, reconstituição de partes com características alteradas, substituição de peças ou 
componentes desgastados, reorganização interna e externa de componentes e calibragem 
dos Equipamentos - quando necessário - substituição de componentes, entre outras 
atividades.  
 
9.3. Entende-se por MANUTENÇÃO CORRETIVA o conjunto de ações desenvolvidas com 
objetivo de fazer retornar às condições especificadas pelo fabricante dos equipamentos, 
após a ocorrência de defeitos ou falhas. 
 
9.4. Com base nestes entendimentos, será exigido da empresa a ser CONTRATADA os 
atendimentos aos seguintes itens: 
 
9.5. A empresa a ser CONTRATADA deverá possuir infra-estrutura adequada e suficiente 
para prestar as manutenções preventivas e corretivas, a todos os equipamentos locados e 
instalados nas redes de rádio, inclusive com equipamentos, peças, acessórios de 
sobressalentes para uso em caso de eventualidades. 
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9.6. A infra-estrutura da empresa a ser CONTRATADA deverá possuir um LABORATÓRIO 
na cidade sede da locatária, para que as manutenções corretivas dos equipamentos sejam 
realizadas quando necessário. 
 
9.7. As infra-estruturas requeridas nos itens anteriores deverão ser constituídas de recursos 
materiais e humanos de alto padrão de qualidade e de desempenho elevado e confiável. 
 
9.8. A empresa a ser CONTRATADA deverá realizar mensalmente 01 (uma) Visita Técnica 
para manutenção preventiva nas Estações de Rádio nas dependências internas de cada 
localidade e/ou Terminal da CEA. 
 
9.9. Ao final da execução da Visita Mensal de Manutenção Preventiva em cada Localidade 
ou Terminal, o Responsável técnico pela manutenção da empresa CONTRATADA deverá 
submeter o Relatório Técnico desta Manutenção para aprovação e assinatura pelo 
Supervisor da CEA. 
 
9.10. Este Relatório Técnico Mensal de Manutenção Preventiva é obrigatório e deve ser 
anexado pela empresa CONTRATADA em sua NOTA FISCAL DE SERVIÇO como prova 
que os serviços foram executados no mês que se refere à cobrança financeira pela 
prestação dos serviços, objeto do Contrato firmado com a CEA. A não apresentação deste 
Relatório implica.  no bloqueio do pagamento até que o Relatório seja apresentado 
devidamente assinado pelo representante da CEA. 
 
 
9.11. O Relatório Técnico Mensal de Manutenção Preventiva deverá conter, entre outras, as 
seguintes informações: Local de utilização do Rádio, medições de potência e Relação de 
Ondas Estacionárias para as Estações bases, verificação das condições das Baterias das 
Estações Bases e das Estações Portáteis, alto-falantes, Antenas Fixas e Heliflex, 
Carregadores e transformados, estado físico dos equipamentos, entre outras. 
 
9.12. Sendo detectado que os equipamentos se encontram com defeito, parados, com pane 
ou necessitando de troca de componentes, peças ou acessórios que não seja de natureza 
pelo mau uso, a empresa CONTRATADA deverá obrigatoriamente substituir o que for 
necessário para restabelecer o Rádio ao seu bom funcionamento dentro das condições que 
foram fabricados. 
 
9.13. Durante o período de locação das Estações de Radiocomunicação, a empresa 
CONTRATADA deverá também atender a eventuais chamadas de “Solicitação de 
Atendimentos Emergenciais” feitas pela CEA via telefone, email ou Internet. Neste caso a 
CONTRATADA se comprometerá a atender a CEA eficientemente, nos serviços prestados e 
com tempo de resposta, que não poderá exceder a 03 (três) horas em Macapá e Santana e 
em até 08 (oito) horas para as demais Localidades. 
 
9.14. Além do “Relatório Técnico Mensal de Manutenção Preventiva” a empresa a ser 
CONTRATADA deverá manter atualizado um “Livro de Ocorrência” com todos os registros 
das ocorrências verificadas na execução dos serviços. Este Livro de Ocorrências servirá 
tanto para a empresa CONTRATADA quanto para a CEA. 
 
9.15. Caso, durante o período de prestação dos serviços, o equipamento defeituoso tenha 
que ser removido para ser consertado fora das dependências da CEA, a empresa 
CONTRATADA deverá colocar imediatamente outro equipamento, de sua propriedade, em 
seu lugar, o qual permanecerá em funcionamento normal até a devolução do equipamento 
original devidamente consertado. Em nenhum caso uma Estação de Radiocomunicação não 
poderá ficar desativada, ou seja, sem comunicação, por um período superior a 03 (três) 



 

Companhia de Eletricidade do Amapá 
Comissão de Licitação - CL 

Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 
Fone: (96)3212-1310 – Site – www.cea.ap.gov.br  

 

Página 41 de 68 
 

horas no horário normal de trabalho (07h30min às 17h30min horas de segunda a sexta-
feira) e em 
horários noturnos, sábados, domingos e feriados não poderão exceder um período superior 
a 
08 (oito) horas.  
 
9.16. Durante o período de prestação dos serviços, as despesas decorrentes de 
manutenção corretiva, correções de software e substituição de peças, componentes, partes 
defeituosas de fábrica ou que presentarem defeitos, devido ao uso normal dos 
equipamentos, correrão por conta exclusiva da empresa CONTRATADA. O período de 
prestação dos serviços, as despesas decorrentes de transporte, por motivo de conserto e/ou 
substituição de equipamentos em manutenção, correrão por conta exclusiva da empresa 
CONTRATADA. 
 
 
10. Fiscalização na Execução do Contrato  
 
10.1. O Fiscal de Contrato será o Sr. Fábio Marcelo Albarodo Damasceno, que será o 
responsável em fiscalizar todos os serviços prestados pela empresa a ser CONTRATADA.  
 
10.2. Este Fiscal de Contrato será o responsável em registrar todas as ocorrências e as 
deficiências verificadas na execução dos serviços, tendo plenos poderes para notificar a 
empresa CONTRATADA de qualquer ocorrência que necessite de intervenção imediata para 
correção de problemas, defeitos ou parada das Estações de Radiocomunicação e dos 
serviços a serem prestados, objeto desta Contratação. 
 
10.3. Quaisquer exigências realizadas pelo Fiscal do Contrato inerentes ao objeto do 
Contrato deverão ser prontamente atendidas pela empresa CONTRATADA, sem ônus para 
a CEA, salvo em casos de má utilização dos equipamentos. 
 
10.4. O Fiscal do Contrato deverá se reservar o direito de rejeitar no todo ou em parte os 
equipamentos, materiais ou acessórios das Estações de Radiocomunicação apresentados, 
que estiverem em desacordo com as exigências fixadas neste Termo de Referência. 
 
10.5. As exigências e a atuação do Fiscal do Contrato por parte da CEA em nada restringem 
a responsabilidade, única, integral e exclusiva da empresa CONTRATADA no que concerne 
à execução do objeto contratado. 
 
 
11. Embalagem, Transporte e Seguro dos Equipamentos, Acessórios e Materiais das 
Estações de Radiocomunicação 
 
11.1. Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o transporte de equipamentos e 
materiais de instalação, bem como todas as partes das Estações de Rádio, desde a sua 
origem até os locais de instalações dos mesmos, devendo a empresa CONTRATADA 
protegê-los contra perda, corrosão e outras formas de danos até estes locais que, após a 
entrega, ficarão sob responsabilidade da CEA. 
 
11.2. Todos os equipamentos e materiais deverão ser embalados de forma suficiente para 
oferecer proteção contra choques mecânicos, intempéries, calor excessivo e outras formas 
de agressão aos equipamentos. 
 
11.3. Todas as embalagens individuais deverão ter etiquetas de identificação externas 
contendo, no mínimo: Conteúdo da embalagem e Posição e fragilidade da embalagem.  
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11.4. Ficarão a cargo da empresa CONTRATADA todos os custos relativos á transporte, 
fretes, e seguros até o ato de entrega a CEA. 
 
 
12. Prazos de Locação das Estações de Radiocomunicação dom Prestação dos 
Serviços Inclusos 
 
 O prazo de locação das Estações de Radiocomunicação com prestação de serviços 
inclusos será de 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data de assinatura do Contrato. 
 
 
13. Prazos de Entrega das Estações de Radiocomunicação Instaladas 
 
 A empresa CONTRATADA deverá entregar no prazo máximo de 30 (trinta) dias todas as 
Estações de Radiocomunicação devidamente instaladas a contar da data de assinatura do 
Contrato com a CEA. 
 
 
14. Obrigações da CEA 
 
14.1. Promover, por intermédio do servidor designado na forma do art. 67 da Lei 8.666/93 
com suas alterações, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste 
contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas 
detectadas e comunicando a ocorrência de qualquer fato que exija providências. 
 
14.2. Efetuar o pagamento à Empresa CONTRATADA, de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas no Contrato. 
 
14.3. Para que a empresa CONTRATADA possa efetuar os trâmites de registro de ART´S 
junto ao CREA-AP e confecção e apresentação do Projeto de Licenciamento de 
Freqüências e Estações de Rádio junto a ANATEL, a CEA será responsável em fornecer 
uma Procuração Particular, após a assinatura do contrato, em nome do Engenheiro da 
empresa e do Engenheiro da empresa CONTRATADA, outorgando-lhes plenos poderes 
para efetuar todos os trâmites necessários junto aos órgãos acima citados em nome da 
CEA. A Procuração Particular já referenciada terá como validade o prazo de vigência do 
Contrato de Prestação de Serviço celebrado com empresa CONTRATADA. 
 
14.4. Ceder, em seus estabelecimentos, os espaços necessários à instalação dos 
equipamentos, bem como local para realização das manutenções preventivas mensais.  
 
 
15. Documentos Obrigatórios para Comprovação de Capacidade Técnica para 
Execução dos Serviços 
 
15.1. NA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
a) Catálogos técnicos dos Rádios e equipamentos ofertados pela empresa licitante. 
 
b) Cópias dos Certificados de Homologação dos Rádios junto a ANATEL (Agência Nacional 
de Telecomunicações) em atendimento a Resolução No. 242 da ANATEL. 
 
c) Declaração da licitante que não poderá alterar marca modelo e demais especificações e 
quantidades da sua proposta de preços original, dando plena aceitação, caso vencedora de 
entregar os produtos constantes neste edital. A não observância levará a licitante a sofrer as 
penalidades cabíveis. 
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d) Declaração da licitante que comprova a Assistência Técnica Permanente em Macapá, 
que prestará assistência técnica gratuita, pelo período de contrato exceto por manuseio 
inadequado, informando endereço e telefones para contato. 
 
e) Declaração da licitante informando que os equipamentos por ela oferecidos dispõem de 
prazo de validade data de fabricação e comprovada qualidade, comprometendo-se a fazer a 
entrega do mesmo de acordo com as exigências deste Edital. 
 
f) Apresentar declaração emitida pelo fabricante, atestando que a licitante é empresa 
credenciada à prestar assistência técnica autorizada da marca no estado do Amapá. 
 

g) Apresentar declaração de treinamento adequado para os usuários do sistema; fazendo 
com que os mesmos aprendam a manusear os equipamentos de maneira correta e 
minimizando problemas com relação ao mau uso, assim que for solicitada pela contratante. 

h) A proponente deverá apresentar declaração do fabricante dos equipamentos de 
radiocomunicação ofertados, nominal a este órgão citando número do processo licitatório, 
informando que autoriza a proponente a prestar serviço de assistência técnica durante o 
período de contrato, bem como autoriza a comercializar seus produtos.  
 
15.2. NOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
a) Cópia da Certidão de Inscrição da empresa proponente junto ao CREA (Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). 
 
b) Cópia da Certidão de Inscrição do Engenheiro responsável técnico da empresa junto ao 
CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia). 
 
c) Comprovação de vínculo empregatício e/ou contrato de prestação de serviços da 
empresa com o Engenheiro Responsável Técnico da empresa proponente por ela indicado. 
Em se tratando de sócio da empresa, poderá ser apresentada cópia do Contrato Social. 
 
d) Declaração que a empresa proponente possui infraestrutura técnica e operacional 
mínima, indicando endereço completo, considerando-se como tal a existência de equipe 
técnica especializada, instalações físicas e equipamentos apropriados para o perfeito 
atendimento aos serviços objeto da licitação, devidamente assinada pelo representante legal 
da empresa. 
 
e) 01 (um) ou mais atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas de Direito 
Público ou Privado que comprovem que a empresa proponente prestou os serviços de 
locação de equipamentos de radiocomunicação, com serviços de manutenção preventiva e 
corretiva inclusos, devidamente registrados no CREA (Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia) onde os serviços foram executados através da apresentação em 
conjunto da Certidão de Acervo Técnico. 
 
f) 01 (um) ou mais atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoas de Direito 
Público ou Privado que comprovem que o responsável técnico indicado pela empresa tenha 
executado serviços de licenciamento de freqüências e de estações de Radiocomunicação 
junto a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), devidamente registrados no 
CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) onde os serviços foram 
executados através da apresentação em conjunto da Certidão de Acervo Técnico 
 
16. Licenciamento de frequência e Estações junto à ANATEL (AGÊNCIA NACIONAL 
DE TELECOMUNICAÇÕES) QUANDO NECESSÁRIO. 
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16.1 - A empresa CONTRATADA, quando necessário, deverá ser responsável pela 
confecção e apresentação de Projeto de Licenciamento de Freqüências e Estações de 
Rádios junto à ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), correndo por sua conta 
todos os custos de confecção do projeto, inclusive levantamento de coordenadas 
geográficas e dados técnicos que sejam necessários a elaboração e confecção deste 
Projeto de Licenciamento. 
 
16.2 - A empresa CONTRATADA também será a responsável pelo registro das ART`S 
(Anotações de Responsabilidade Técnica) do Projeto de Licenciamento de Freqüências e 
Estações de Rádio junto ao CREA-AP (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e 
Agronomia do Estado do Amapá), correndo por sua conta todos os custos deste registro de 
ART`s. 
 
16.3 – Para todos os efeitos, o Engenheiro Responsável Técnico pela empresa 
CONTRATADA será o responsável técnico pela emissão do LAUDO CONCLUSIVO das 
instalações técnicas em atendimentos as exigências de leis, Portaria, Diretrizes e demais 
legislações correlatas e pertinentes exigidas pela ANATEL. 
 
 
17. Valor de Referência 
Valor Mensal de Referência – R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais) 
Valor Anual de Referência – R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais) 
Os recursos para esta contratação serão da arrecadação própria da CEA. 
 

Macapá – AP, 05 de Outubro de 2015. 
 
 

Elaborado por: 
 
 

Aprovado por: 

Lélio Hage dos Santos 
Departamento de Distribuição – 
DDIS/DOP 

Luiz Eugênio Machado de Souza 
Diretor de Operação - DOP 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2015–CL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 100/2015–CL/CEA 
 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA PROPOSTA 
 

À Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA 
Av. Padre Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita 
Macapá – Amapá – CEP 68.900-030 
ATT: Comissão de Licitação – CL 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 050/2015-CL/CEA 
Após cuidadoso exame e estudo do Edital do certame licitatório em referência, seus anexos 
e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar nossa Proposta de conformidade 
com as condições nesse instrumento convocatório. 
OBJETO: Locação de equipamentos de radiocomunicação, incluso: projeto, execução, 
instalação de equipamentos, fornecer os equipamentos e acessórios, manutenção 
preventiva e corretiva, e treinamento de colaboradores (CEA), Licenciamento de frequências 
e estações junto a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), quando necessário, e 
atendimentos emergenciais pelo período contínuo de 12 (doze) meses, para uso da 
Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA e terminais e nas atividades operacionais, 
administradas pela Companhia, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência 011/2015-DDIS/DOP/CEA. 
1. Preço global da proposta para 12 (doze) meses: R$_____________ 
(______________________), fixos e irreajustáveis pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos da 
legislação pertinente. 
2. No preço dos serviços, deverão estar inclusos os custos com mão de obra, transporte de 
pessoal, material, tributos diretos e indiretos e demais despesas decorrentes da execução 
dos serviços. 
3. Prazo de Validade da Proposta mínimo de 60 (sessenta) dias: 
4. Alíquota do ISS incluso no preço: ___%; 
5. Anexar as planilhas de formação de preços. 
OBS.: A CARTA PROPOSTA NA FORMA ESCRITA DEVERÁ SER APRESENTADA 
APENAS PELO LICITANTE VENCEDOR DA LICITAÇÃO, E DEVERÁ ESTAR ADEQUADA 
AOS PREÇOS RESULTANTES DA DISPUTA, OU DA NEGOCIAÇÃO COM O 
PREGOEIRO, NA DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO. 
Local e data 
Atenciosamente, 

Assinatura do Representante Legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2015–CL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 100/2015–CL/CEA 
 
 

ANEXO III 
 

  

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDOOSS  RREEQQUUIISSIITTOOSS  DDEE  HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  

  

  

  
 
A empresa ______________________________________, CNPJ n.º 
______________________________, declara a Companhia de Eletricidade do Amapá - 
CEA, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO n.° 050/2015-CL/CEA, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, 
s termos do artigo 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade 
administrativa, civil e penal.  
     
       Local , ______ de ____________________ de 2015. 
  
________________________________________ 
 
Assinatura do representante legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2015–CL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 100/2015–CL/CEA 
 

 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

 
 
(NOME DA EMPRESA) ______________________________, CNPJ nº 
_______________________, sediada no(a) ___________________________(endereço 
completo), declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da  obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
Macapá/AP,_____de__________2015. 
 
 
 
________________________________________________ 
nome e número da identidade do declarante. 
 
(conforme Anexo IV da IN/MARE nº 5, de 21/7/95, alterada pela IN/MARE nº 9, de 16/04/96) 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2015–CL/CEA 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 100/2015–CL/CEA 

 
 
 

ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela 
Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: 
empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 

 

 
       Xxxxxxxxx, xxxx de xxxxxxxxx de 2015 
 
 
 
 
 
       Nome e assinatura do declarante 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2015–CL/CEA 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 100/2015–CL/CEA 

 
 

 
 

ANEXO VI 
 
 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
 

 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a 
empresa_________________ _____________________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº ____________________________, estabelecida 
________________________________________: ..........................................., executou (ou 
executa) para esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) serviço (s): 
_________________________________ _________________________________ 
Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, 
nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente 
ou tecnicamente.  
 
Local e data.  
 
________________________________  
Assinatura e carimbo  
 
 
 
Observação:- emitir em papel que identifique a entidade expedidora  
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2015–CL/CEA 

PROCESSO LICITATÓRIO nº 100/2015–CL/CEA 
 
 

 
 

ANEXO VII 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE 

 
 
 

_____________________________________ (Nome/Razão Social), inscrita no CNPJ nº 
____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 
___________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
__________ e do CPF nº __________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência 
contida no item ____________ do Edital do Pregão Eletrônico nº 050/2015, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos 
no § 4 do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
 
 
 
       Xxxxxxxxx, xxxx de xxxxxxxxx de 2015. 
 
 
 
 
 
      
 ___________________________________  

    Representante Legal 
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PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2015–CL/CEA 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 100/2015–CL/CEA 

 
 
 

ANEXO VIII 
 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 
 

___________________________________________ (Representante legal da empresa), 
como representante devidamente constituído da empresa 
__________________________________, CNPJ nº ________, doravante denominada 
licitante, para fins do disposto no item __________do Edital do Pregão Eletrônico nº 
050/2015-CL/CEA, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do CPB, que: 
 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 050/2015-
CL/CEA, foi elaborada de maneira independente, pelo Licitante/Consórcio, e o 
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato do Pregão Eletrônico nº 050/2015-CL/CEA, por qualquer meio ou qualquer 
pessoa. 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão 
Eletrônico nº 050/2015 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 050/2015. 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 
050/2015. 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
050/2015, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico nº 050/2015 antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 
050/2015 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do Órgão licitante antes da abertura 
oficial das propostas, e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 
       Xxxxxxxx, xxxx de xxxxxxxxxx de 2015 
 
 

____________________________________ 
Representante legal da Empresa licitante 

 
 
 Representante legal da Empresa licitante 
 
 
 



 

Companhia de Eletricidade do Amapá 
Comissão de Licitação - CL 

Av. Pe. Julio Maria Lombaerd, 1900 – Santa Rita CEP 68.900-030 – Macapá-Ap 
Fone: (96)3212-1310 – Site – www.cea.ap.gov.br  

 

Página 52 de 68 
 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO nº 050/2015–CL/CEA 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 100/2015–CL/CEA 

 
ANEXO IX 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº ___/ 2015 

 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ E 
A EMPRESA _____________, PARA OS FINS 
NELE DECLARADOS. 

 

   Pelo presente instrumento, e nos melhores termos de direito, de um lado, como 

CONTRATANTE, a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA, concessionária de 

Serviço Público - Sociedade de Economia Mista, inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 

05.965.546/0001-09, representada por seu Presidente, ANGELO DO CARMO, brasileiro, 

divorciado, administrador de empresas, com RG nº 7162837/SP e CPF nº 609.681.338-00, 

residente e domiciliado na SQN 214, Bloco I, apt. 108, Brasília/DF, CEP: 70.873-090, por seu 

Diretor Administrativo Financeiro, ELI PINTO DE MELO JUNIOR, brasileiro, casado, advogado 

OAB/MG nº 101.407, RG nº 2.719299-SSP/DF, inscrito no CPF/MF nº. 924.163.301-87, residente e 

domiciliado na Rua 36 Sul, Lote nº 16, Ap. 504, Águas Claras, Distrito Federal, CEP: 71931-360, e 

por seu Diretor de Operações, LUIZ EUGÊNIO MACHADO DE SOUZA, brasileiro, casado, 

engenheiro eletricista, CRE nº 7696-D,  RG nº. 1667.897 SSP/PA e CPF/MF nº. 208.970.732-15, 

residente e domiciliado na Av. Acelino de Leão, nº 1869, no bairro Buritizal, nesta cidade de 

Macapá/AP, CEP: 68901-092, e de outro lado como CONTRATADA  a Empresa 

_________________________, C.N.P.J.(MF) __________ NIRE:_____________, com sede na 

Rua: _______, ________ ________, CEP: ________, Telefone/Fax (__)  ________, neste ato 

representada pelo Sócio Administrativo o Sr. _______, CPF._________  às normas disciplinares 

que preconizam a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, mediante as 

cláusulas e condições seguintes, que se obrigam a cumpri-las e respeitá-las integralmente: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1-  O presente Contrato tem por fundamento legal o disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, regulamentada pelo Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, no Decreto nº 5.450 de 31 
de maio de 2005, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, no Edital de Pregão Eletrônico nº 050/2015-CL/PRE, no Processo nº 100/2015-
CL/PRE e no Termo de Referência nº 011/2015 da DDIS/DOP/CEA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1- O presente Contrato tem objeto a Locação de Equipamentos de Radiocomunicação, 
incluso: projeto, execução, instalação de equipamentos, fornecer os equipamentos e 
acessórios, manutenção preventiva e corretiva, e treinamento de colaboradores (CEA), 
Licenciamento de frequências e estações junto a ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações), quando necessário, e atendimentos emergenciais, para uso da Companhia de 
Eletricidade do Amapá - CEA e Terminais e nas atividades operacionais, administradas, conforme 
as especificações e quantitativos descritos a seguir: 
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Localidades 
Transceptor 
Fixo VHF/FM 

com GPS 

Transcepto
r Móvel 
VHF/FM 

com GPS 

Estações 
Repetidoras 

VHF/FM 

Transcept
or Portátil 
VHF/FM 

com GPS 

Macapá 4 10 1 30 

Abacate da Pedreira 1 1   

Bailique 1 1 1  

Santana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3  3 

Ilha de Santana  1   

Maruanum 1 1   

Mazagão 1 1   

Laranjal do Jari 1 3 1 3 

Vitória do Jari 1 1   

São Joaquim do Pacui 1 1   

Itaubal do Piririm 1 1   

Cutias do Araguari 1 1   

Porto Grande 1 3 1 3 

Ferreira Gomes 1 1   

Serra do Navio 1 1 1  

Pedra Branca do 
Amapari 

1 1   

Tartarugalzinho 1 1 1  

Pracuuba 1 1   

Calçoene 1 1 1  

Amapá 1 3  3 

Lourenço 1 1   

Oiapoque 1 3  3 

Total de 
Equipamentos 

23 41 07 45 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

3.1- A presente especificação estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser 

obedecidos para o fornecimento da repetidora operando na faixa de VHF, utilizados nos Sistemas 

de Telecomunicações móveis por rádio na CEA, conforme descritos abaixo: 

f) ESTAÇÃO REPETIDORA VHF/FM                                                                                              
 Composição   

 01 Módulo transmissor; 

 01 Módulo receptor; 

 01 Fonte de alimentação integrada; 

 01 Comutador automático para bateria; 

 01 Gabinete fechado que comporte todos os equipamentos desse item 

 01 Duplexador externo 4 cavidades VHF 

 01 Sistema irradiante dotado de antena do tipo colinear vertical (omnidirecional), com 
ganho mínimo de 9dB, 100 (cem) metros de cabo coaxial RG-213, conectores, 
presilhas, grampos, centelhador coaxial; 

 01 Banco 03 de bateria estacionária selada de no mínimo 60ª 

 01 Nobreak para suportar até uma hora de tempo após a falta de energia.  
   

 Características Gerais 

 Operar no modo semi-duplex (TX   RX); na Faixa de freqüência: 136 a 174 MHz.  

 Espaçamento de canais: 12.5 KHz / 25 KHz 
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 Ciclo de Operação: contínuo @ 45W 

 Operação no modo analógico ou digital (programável por software) 

 No modo digital deverá permitir 02 (duas) comunicações simultâneas. O protocolo 
digital deverá ser no padrão aberto DMR (rádio móvel digital) do ETSI ( Instituto 
Europeu de Normas de Telecomunicações). 

 Fonte de alimentação interna 

 Número de canais: 01 

 Peso máximo: 15 kg 

 A estação repetidora deverá possuir LED´s para indicação de funcionamento dos 
seguintes estágios: 

o Fonte de alimentação (ligada); 
o Modo de bateria (back-up); 
o Transmissor (canal A ou B no modo digital); 
o Receptor (canal A ou B no modo digital); 
o Modo analógico; 
o Modo digital 

 A estação repetidora deverá possuir ventoinhas independentes internas, sendo uma 
principal e outra exclusiva para a fonte de alimentação;                                                                                               

 Deverá possuir conectores de RF independentes para transmissão e recepção; 

 Deverá possuir conector de acessórios para configuração e, conexão para 
dispositivos externos; 

 Deverá possuir uma interface padrão Ethernet para aplicações futuras; 
Supressor de surto. 

g) TRANSCEPTOR MÓVEL VHF/FM COM GPS  
 Composição 

 Cada estação deverá ser fornecida com os seguintes itens: 

 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor; 

 01 (um) módulo GPS incorporado ao equipamento; 

 01 (um) microfone de mão com tecla de transmissão; 

 01 (um) conjunto de cabo de alimentação e suporte de fixação; 

 01 (um) alto-falante frontal; 

 01 (uma) antena 5/8 de onda 3 dB de ganho; 

 01 (um) cabo de antena RG 58 com 5,5 mts de comprimento;   

 01 (um) suporte de antena; 

 01 (uma) antena GPS 
 

 Características Gerais 

 Fácil manuseio e operação; 

 Controle do painel da chave liga/desliga, do volume, da seleção de canais, do alto-
falante frontal, do conector de microfone, da sinalização luminosa e da tecla 
programáveis. 

 Faixa de freqüência: 136 a 174 MHz 

 Espaçamento de canais: 12.5 / 25 KHz 

 Número de canais: o transceptor deve permitir, no mínimo, a programação de 32 
(trinta e dois) canais; 

 Possibilidade de configuração de no mínimo 2 zonas; 

 Varredura de canais; 

 Display de no mínimo 2 dígitos, para visualização dos canais de operação; 

 Tipo de serviço: simplex e semi-duplex; 

 Alimentação: 13.8 Vcc ± 15%, com negativo à massa; 

 Possibilidade de transmissão de voz e dados (mensagens pré-programadas, GPS); 

 Operar no modo analógico e digital; 
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 Operar em tecnologia digital que permita duas comunicações simultâneas em um 
único canal de 12.5 KHz. 

 O protocolo digital deverá ser no padrão aberto DMR (rádio móvel digital) do ETSI 
(Instituto Europeu de Normas de Telecomunicações). 

 Padrões militares STD/810 C,D,E,F,G  

 Admite Bluetooth® 2.1 + Especificação EDR  

 Proteção IP54 
 

h) TRANSCEPTOR PORTÁTIL VHF/FM COM GPS  
 Composição 

 Cada conjunto transceptor portátil VHF/FM deverá ser composto por: 

 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor; 

 01 (um) módulo interno GPS; 

 01 (uma) antena tipo heliflex emborrachada; 

 02 (duas) baterias de íon de lítio IMPRES de alta capacidade; 

 01 (um) carregador singelo de bateria, 110v~220v; 

 01 (um) clip para cinto; 

 01 (um) manual de operação em português. 
 

 Características Gerais 

 Fácil manuseio e operação; 

 Controles no painel: - chave liga/desliga, controle de volume, seletor de canais; 

 Indicador de status operacional (TX, RX); 

 Antena heliflex; 

 Faixa de freqüência: 136 a 174 MHz; 

 Espaçamento de canais: 12.5 / 25 KHz; 

 Número de canais mínimo: 1000 canais;  

 Varredura de canais; 

 Tipo de serviço: simplex / semi-duplex; 

 Alimentação: bateria recarregável de alta-capacidade, mínimo 1500 mA, do tipo íon 
lítio, com autonomia  mínima de 17 (treze) horas em modo digital, conforme ciclo de 
trabalho (5/5/90); 

 Possibilidade de transmissão de voz e dados (mensagens de texto e GPS) 

 Envio de mensagens pré-programadas; 

 Operar em modo analógico e, operar em tecnologia digital que permita duas 
conversações simultâneas em um único canal de 12.5 KHz. 

 Protocolo digital deverá ser no padrão DMR (rádio móvel digital) do ETSI (Instituto 
Europeu de Normas de Telecomunicações); 

 Padrões Militares STD 810 C, D, E, F e G 

 Atendimento à característica de grau de proteção IP57; 

 Display de 5 linhas, alta resolução, 5linhas e 1,7 poelagdas; 

 Peso máximo: 355,5 gr. 

 OTAP; 

 Dimensões máximas: 132 x 64 x 36 mm  

 Carregador/recondicionador automático de bateria; 

 Deverá possuir módulo GPS incorporado no equipamento; 
 

D) TRANSCEPTOR FIXO VHF/FM COM GPS.  
 Composição 

 Cada estação deverá ser fornecida com os seguintes itens: 

 01 (um) equipamento rádio transmissor-receptor; 

 01 (um) microfone de mão com tecla de transmissão; 

 01 (um) conjunto de cabo de alimentação e suporte de fixação; 
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 01 (um) alto-falante frontal; 

 01 (um) mastro metálico retrátil de no mínimo 18 metros de altura; 

 01 (um) fonte de alimentação com entrada 110/220 Vac – saída de no mínimo 13,8 
Vdc, com função flutuadora para bateria;  

 01(um) Sistema irradiante dotado de antena do tipo monopólio vertical 
(omnidirecional), com ganho mínimo de 9dB, 35 metros de cabo coaxial RG-213, 
conectores, presilhas, grampos, centelhador a gás. 

 kit de conectores para interligação da estação fixa. 

 Licença de Console de Operação, Fone/Microfone auricular com abafador e PTT de 
Pé, Módulo Interface Serial, acompanhada de cabo de interligação + USB, cabo de 
áudio e cabo de interligação serial, Módulo Interface Serial para console – 
acompanha cabo de interligação USB e cabo de Interligação serial, Módulo de Pedal 
Robusto – acompanha 02 (dois) metros de cabos c/ conectores RJ45, CPU + 
Sistema Operacional + teclado + mouse e monitor, TV de 42 “ em LED, e cabos de 
interligação da CPU com a TV. Suporte para apoio da TV.  

 
 Características Gerais 

 Fácil manuseio e operação; 

 Controles do painel: 

 Chave liga/desliga, controle de volume, seleção de canais, alto-falante frontal, 
conector de microfone, sinalização luminosa, teclas programáveis. 

 Faixa de frequência: 136 a 174 MHz 

 Espaçamento de canais: 12.5 / 25 KHz 

 Número de canais: o transceptor deve permitir, no mínimo, a programação de 160 
(cento e sessenta) canais; 

 Possibilidade de configuração de no mínimo 50 zonas; 

 Varredura de canais; 

 Display de cristal líquido (LCD) de no mínimo 16 caracteres, para visualização dos 
canais de operação; 
tipo de serviço: simplex e semi-duplex; 

 Alimentação: 13.8 Vcc ± 15%, com negativo à massa; 

 Possibilidade de transmissão de voz e dados (mensagens); 

 Possibilidade de transmissão de mensagens pré-programadas e/ou edição de 
mensagens via teclado;operar no modo analógico e, Operar em tecnologia digital 
que permita duas conversações simultâneas  em um único canal de 12.5 KHz.  

 Protocolo digital deverá ser no padrão DMR (rádio móvel digital) do ETSI (Instituto 
Europeu de Normas de Telecomunicações); 

 padrões militares MIL STD/810 C,D,E,F e G 

CLÁUSULA QUINTA - DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO: 

5.1-  O SOFTWARE deve ser baseado no conceito Cliente – Servidor, e desenvolvido 
especialmente para os rádios com tecnologia digital que se pretende instalar. 

 A aplicação deve ser disponível em português. 

 A aplicação deve utilizar banco de dados Microsoft SQL Server 2008. 

 Deve permitir a integração do Sistema da Comunicação da rádio VHF ou UHF com 
redes Ethernet e Internet. Ter a capacidade de transmitir e receber áudio no 
computador através de rádio digital (VOIP). 

 A aplicação deve suportar conexão direta a repetidora através da porta ethernet (IP) 
em modo DIGITAL. 

 O software deve suportar conexões ilimitadas de repetidores através da porta 
ethernet em modo DIGITAL. 

 A aplicação deve possuir a licença fornecida pela empresa DVSI, que garante a 
legalidade de codificar e decodificar o formato de áudio AMBE +2. 
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 Operação do rádio a partir de um PC com conexão remota ao Servidor (Transmissão, 
Recepção e mudança de canais). 

 A aplicação no Servidor pode ser monitorada e controlada via Rede Local ou Internet 
por um numero ilimitado de despachadores remotos simultaneamente (desde que 
exista banda na rede para suportar todos os acessos). A aplicação deve garantir a 
possibilidade da aquisição de licenças adicionais de despachadores remotos sem 
qualquer limitação, desde que seja considerado adequado de acordo com o trafego 
de comunicação no sistema. 

 O aplicativo cliente deve possuir a capacidade de reconexão automática ao servidor. 

 O software deverá suportar até 8 canais de rádios independentes conectados a um 
mesmo PC via cabo USB e fios de áudio. 

 O aplicativo deve suportar integração com pedal de PTT através de porta serial RS-
232 ou adaptador USB-SERIAL. 

 O software deve contemplar um módulo ‘gateway’ remoto para expansão de canais (8 
canais por gateway). O ‘gateway’ se conecta ao aplicativo ‘servidor’ via IP. 

 O aplicativo deve permitir ao despachador, a habilidade de operar em 1, vários, ou 
todos os canais disponíveis no sistema. A visualização dos mesmos devem ocorrer 
em uma única tela da aplicação de cliente. 

 Deve permitir o emudecimento de canais de forma individualizada. 

 Deve possuir a capacidade de unir canais de rádio disponíveis no servidor para que 
os rádios de canais diferentes falem entre si. O software deve permitir a visualização 
de chamadas 'ativas' em sessão dedicada na tela, sendo possível eleger quais tipos 
de chamadas deverão ser exibidas nessa sessão. 

 Deve permitir a personalização do tempo que uma chamada privativa não atendida 
pelo operador deve permanecer visível na sessão de chamadas 'ativas'. 

 A aplicação deve conter a opção de criar 'comandos rápidos' para: Enviar Mensagem 
de Texto, Enviar Telemetria, Solicitar Localização e Enviar Mensagem de Voz 
Gravada, de forma a agilizar a operação. 

 O software deve possuir ícones de atalho exibidos ao lado dos rádios cadastrados, e 
quando selecionados, devem permitir a realização de chamadas e comandos 
específicos com um clique do mouse. 

 Deve permitir a criação de 'grupos dinâmicos' através da console, onde o 
despachador arrasta com o 'mouse' os grupos que deseja integrar por tempo 
determinado. O operador que cria o 'grupo dinâmico' deve ser o responsável pela 
manutenção e encerramento do mesmo. 

 O servidor deve possuir um módulo de integração que permita a conexão de até 8 
rádios móveis de qualquer tecnologia/protocolo. Esses rádios conectados ao módulo 
de integração deverão ser representado graficamente na console, permitindo o 
acionamento do transmissor desses rádios, bem como a escuta em tempo real do 
áudio recebido. 

 O aplicativo deve possuir a capacidade de EXPORTAR DADOS de GPS, Mensagens 
de Texto e Telemetria para integração com aplicativos terceiros. Deverá permitir a 
interligação de 1 ou múltiplos canais, definidos pelo administrador do sistema. Deverá 
ainda incluir os rádios conectados ao 'módulo de integração' nessa possível 
interligação. 

 A aplicação deverá processar a informação de GPS dos rádios portáteis e móveis, 
realizar o rastreamento dos rádios e mostrar o seu lugar geográfico em um ou mais 
mapas “rasterizados” ou vetoriais. 

 A aplicação deverá ter a capacidade de processar o serviço de mensagem de texto, 
receber e enviar para os rádios do sistema. 

 O software deve suportar interconexão telefônica por meio de servidor SIP. Sendo 
capaz de transferir chamadas recebidas para os rádios, bem como permitir que os 
mesmos originem chamadas telefônicas. 
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 O aplicativo deve dispor de um atendimento telefônico automático em português, 
descrevendo as opções do usuário na utilização do recurso telefônico. 

 A aplicação deverá ter a facilidade de agendamento e envio automático de 
mensagens de texto e mensagens de voz gravadas anteriormente. 

 A aplicação deve ser capaz de encaminhar as mensagens do texto dos rádios para 
um endereço de e-mail, e também encaminhar de um endereço de e-mail para os 
rádios. 

 O software deve possuir a função INTERCOM entre operadores de console, onde os 
despachadores poderão transmitir e receber mensagens de áudio entre si através da 
rede IP. 

 A aplicação deve suportar todos os tipos de chamadas de rádio: Chamada privativa, 
chamada de grupo, chamada Broadcast, alerta de chamada, verificação de rádio, 
inibição e ativação de rádio, monitor remoto e chamada de emergência. 

 A aplicação deverá ser capaz de gravar todas as comunicações da voz. 

 O software deve permitir que as chamadas de voz sejam exportadas como arquivos 
individuais, ou como um único arquivo onde diversas chamadas são combinadas. 

 Quando operando diretamente via IP na repetidora, o software deve permitir o 
cadastro de uma identificação numérica para cada conta de operador, e o mesmo 
será exibido no visor dos rádios móveis e portáteis. 

 A aplicação deve ser capaz de gerar relatórios de qualquer tipo de mensagem do 
sistema (sessões de conversação, mensagens de texto, telemetria, etc), localização 
por período e registro na rede de rádio. 

 O software deve permitir a criação de perfis de telemetria, com envio e recepção de 
comandos personalizados. 

 A aplicação deverá possuir um “log de eventos”, onde todos os eventos gerados no 
sistema são registrados (Alerta de chamada, as mensagens do texto, inibição e 
ativação de rádio, monitoramento remoto, etc.). 

 A aplicação deve permitir escolher intervalos de GPS individual a cada rádio, que 
pode ser modificado a qualquer momento a critério do despachador. 

 O software também deve possuir integração completa com o Google Earth, onde 
deverá ser exibido o mesmo ícone que representa o rádio no aplicativo de despacho 
no aplicativo Google Earth, com sua posição geográfica. 

 Nos mapas integrados ao aplicativo, devem ser exibidas as coordenadas (latitude e 
longitude) ao percorrer a tela com o cursor do mouse. 

 A aplicação deve ser acompanhada por um software gratuito para criar mapas 
“rasterizados” através da conversão de uma imagem (jpg, bmp, etc) para o formato 
aceito pelo software de monitoramento. 

 A aplicação deve ter a capacidade MULTIMAPA (trabalhar com vários mapas ao 
mesmo tempo). 

 A aplicação deve conter ‘Cerca Eletrônica’, que deve ser desenhada através de 
ferramenta integrada ao software, onde é possível 'ligar os pontos' com cada clique 
do mouse até formar a área desejada. 

 O software deve possibilitar a criação de regras para controle de acesso, restrição de 
velocidade, realização de um trajeto entre outras regras. 

 O software deve ter a capacidade de se utilizar listas para classificar a condição dos 
rádios de usuários (OCUPADOS e LIVRES, por exemplo) 

 O aplicativo deve possuir objetos para serem inseridos nos mapas rasterizados 
(Hospital, Polícia, Bombeiros, etc). 

 A aplicação deve possuir encriptação de 128 bits dos dados TCP entre o PC Servidor 
e o PC cliente. 

 Deve exibir informações sobre tamanho do Banco de dados, e possibilitar limpeza do 
Banco de Dados e áudio através da console (administrador). A aplicação deve 
possuir um sistema de desativação de rádio automática, baseada no comando 
passivo, ou seja, se o rádio está desligado no momento da tentativa de desativação, o 
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comando fica em modo passivo e é executado assim que o rádio em questão se 
registra no sistema.  

 A aplicação deve possuir um sistema de monitoramento que alerta o despachador 
caso um rádio não ative o PTT por um período de tempo determinado. A aplicação 
deve permitir que o despachador possa escolher um ou vários rádios para realizar 
esse monitoramento. 

 Caso o(s) radio(s) selecionado(s) não exerçam atividade durante o período pré 
estabelecido, uma janela de alarme deve aparecer na tela do computador do 
despachador. Esta função deve ser disponível para todos os rádios que se integram o 
sistema. 

 O aplicativo deve permitir ao despachador gravar uma mensagem de voz e reenvia-la 
manualmente para 1 ou vários canais simultaneamente. 

 A aplicação deverá possuir um sistema de registro automático de rádios para 
visualizar quais rádios estão ligados e desligados no sistema.  

 O software terá de possuir o controle de telemetria (envio e recepção), podendo 
enviar comandos e receber alarmes ou notificações a partir das funções de telemetria 
incorporadas nos rádios.    

CLÁUSULA SEXTA – DAS DESCRIÇÕES BÁSICAS DAS REDES DE RADIOCOMUNICAÇÃO 

PRETENDIDAS PARA LOCAÇÃO: 

6.1- Os equipamentos de Rádios a serem locados deverão operar na faixa de frequência de 

VHF/FM e terão suas aplicações nos SERVIÇO LIMITADO e SERVIÇO MÓVEL, serviços estes 

regulamentados e fiscalizados pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).  

6.2-  A Rede de Radiocomunicação em VHF/FM – Serviço Limitado - será composta de Estações 

Bases e Estações portáteis. 

6.3- A Rede de Radiocomunicação em VHF/FM – Serviço Móvel – será composta de Estações 

bases e Estações Portáteis. 

6.4- Os equipamentos de Rádio que serão locados obrigatoriamente deverão possuir Certificado 

de Homologação ou Registro emitido pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TÉCNICA DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO: 

7.1- As instalações técnicas deverão ser executadas com esmero e bom acabamento; sendo 

observadas as técnicas adequadas de instalação de equipamentos de radiocomunicação que 

facilitem não só a operação bem como também a manutenção. 

7.2- O CONTRATADA deverá possuir em seu quadro funcional profissionais qualificados, 

treinados e preparados para executarem os serviços - objeto desta licitação. Não será admitida a 

subcontratação de outra(s) empresa(s) pela EMPRESA CONTRATADA vencedora para efetuar as 

instalações técnicas sob pena de sua desclassificação. 

7.3- O CONTRATADA deverá possuir todas as ferramentas, instrumentos de medição, calibração 

e segurança nos trabalhos necessários a realização dos serviços de instalação técnica dos 

equipamentos locados. 

7.4- Deverão ser seguidos nas instalações técnicas todos os padrões técnicos necessários à 

execução dos serviços, atendendo as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), assim como também devem ser obedecidas as Normas de Segurança no Trabalho, 

principalmente os equipamentos de proteção individual de seus funcionários. Para que isso ocorra, 

a empresa CONTRATADA, após assinatura do Contrato de Prestação de Serviço, deverá 

apresentar um “Plano de Instalações técnicas” descriminando todas as etapas que serão efetuadas 
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durante a realização das instalações técnicas. Esse Plano de Instalações técnicas deverá ser 

apresentado para cada unidade portuária onde serão instalados os equipamentos. 

7.5- O CONTRATADA será responsável isoladamente pelas atividades desenvolvidas por seus 

funcionários nas dependências internas da CEA desonerando desde já a CEA de qualquer 

obrigação trabalhista, sindical, estatutária ou qualquer outra que advenha do serviço que será 

prestado. 

7.6- Ao final da realização de todas as Instalações técnicas, o Engenheiro da LICITANTE deverá 

emitir o LAUDO CONCLUSIVO das instalações técnicas em atendimentos as exigências de leis, 

Portaria, Diretrizes e demais legislações correlatas e pertinentes, exigidas pela ANATEL. 

CLÁUSULA OITAVA – DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA APÓS ENTREGA DAS 

ESTAÇÕES DE RÁDIO: 

8.1- Após a Aceitação dos Serviços de Instalação e a emissão do Termo de Aceite das Instalações, 

a empresa CONTRATADA deverá prestar um Serviço de Operação Assistida, devendo 

disponibilizar 01 (um) Técnico especializado na operação das Estações de Rádio por um período 

de 02 (dois) dias úteis em horário comercial (de 07:30 horas às 13:30 horas e de 13:30 às 17:30 

horas), para assistir e auxiliar os usuários da CEA que irão operar as Estações de Rádio, com o 

objetivo de prover orientação técnica nas atividades de operação dos equipamentos, 

gerenciamento do fluxo de comunicação das redes de radiocomunicação, alterações de 

configurações e outras atividades que sejam eventualmente necessárias para o bom 

funcionamento das comunicações. 

 

CLÁUSULA NONA - SERVIÇO DE TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DAS ESTAÇÕES DE 

RÁDIO: 

9.1- A empresa a ser CONTRATADA deverá ministrar 02 (dois) tipos de Treinamentos, assim 

distribuídos: 

a) Treinamento Operacional básico para os colaboradores da CEA que ficarão 

responsáveis em operar as Estações Bases de Radiocomunicação. Neste 

Treinamento, deverão ser abordados à arquitetura da Rede de Rádios, o princípio básico 

de funcionamento das Estações, os recursos e funcionalidades dos rádios de operação e 

monitoramento, os procedimentos para uma comunicação eficiente e eficaz, bem como a 

verificação básica de possíveis defeitos de operação. Este Treinamento deverá ser 

montado para atender 01 (uma) turma de até no máximo 08 (oito) Colaboradores da CEA 

com uma carga horária de, no mínimo, 16 (dezesseis) horas por turma. Este Treinamento 

deverá ser ministrado após a instalação das Estações de Rádio em cada Localidade ou 

Terminal da CEA.  

b) Treinamento Operacional Básico para os colaboradores da CEA que ficarão 

responsáveis em operar as Estações Portáteis de radiocomunicação. Neste 

Treinamento, deverá ser abordado o princípio básico de funcionamento das Estações 

portáteis, os recursos e funcionalidades dos rádios portáteis, os procedimentos para uma 

comunicação eficiente e eficaz, os procedimentos para carregamento adequado das 

Baterias, bem como a verificação básica de possíveis defeitos de operação. Este 

Treinamento deverá ser montado para atender 02 (duas) turmas de até, no máximo, 16 

(dezesseis) Colaboradores da CEA com uma carga horária de, no mínimo, 08 (oito) horas 
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por turma. Este Treinamento deverá ser ministrado após a entrega das Estações de 

Rádio portátil em cada Localidade ou Terminal da CEA.  

9.2- Todos estes Treinamentos serão realizados nas dependências do local de instalação das 

Estações de Radiocomunicação. 

9.3- A CEA será responsável em fornecer o local para a realização dos Treinamentos dentro de 

suas dependências. 

9.4- Todos os equipamentos, instrumentos e materiais didáticos necessários aos Treinamentos 

serão de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive os custos com o Instrutor do Treinamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS 

ESTAÇÕES DE RÁDIO: 

10.1- Entende-se por MANUTENÇÃO PREVENTIVA o conjunto de ações desenvolvidas em um 

Equipamento e Sistema com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade 

através de inspeções sistemáticas, detecção e medidas necessárias para evitar falhas, com o 

objetivo de mantê-lo operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante. 

10.2- Dentre estas atividades estão inclusos ensaios, ajustes, testes de rotina, limpeza geral, 

pintura, reconstituição de partes com características alteradas, substituição de peças ou 

componentes desgastados, reorganização interna e externa de componentes e calibragem dos 

Equipamentos - quando necessário - substituição de componentes, entre outras atividades.  

10.3- Entende-se por MANUTENÇÃO CORRETIVA o conjunto de ações desenvolvidas com 

objetivo de fazer retornar às condições especificadas pelo fabricante dos equipamentos, após a 

ocorrência de defeitos ou falhas. 

10.4- Com base nestes entendimentos, será exigido da empresa a ser CONTRATADA os 

atendimentos aos seguintes itens: 

10.5- A empresa a ser CONTRATADA deverá possuir infra-estrutura adequada e suficiente para 

prestar as manutenções preventivas e corretivas, a todos os equipamentos locados e instalados 

nas redes de rádio, inclusive com equipamentos, peças, acessórios de sobressalentes para uso em 

caso de eventualidades. 

10.6- A infra-estrutura da empresa a ser CONTRATADA deverá possuir um LABORATÓRIO na 

cidade sede da locatária, para que as manutenções corretivas dos equipamentos sejam realizadas 

quando necessário. 

10.7- As infra-estruturas requeridas nos itens anteriores deverão ser constituídas de recursos 

materiais e humanos de alto padrão de qualidade e de desempenho elevado e confiável. 

10.8- A empresa a ser CONTRATADA deverá realizar mensalmente 01 (uma) Visita Técnica para 

manutenção preventiva nas Estações de Rádio nas dependências internas de cada localidade e/ou 

Terminal da CEA. 

10.9- Ao final da execução da Visita Mensal de Manutenção Preventiva em cada Localidade ou 

Terminal, o Responsável técnico pela manutenção da empresa CONTRATADA deverá submeter o 

Relatório Técnico desta Manutenção para aprovação e assinatura pelo Supervisor da CEA. 

10.10- Este Relatório Técnico Mensal de Manutenção Preventiva é obrigatório e deve ser anexado 

pela empresa CONTRATADA em sua NOTA FISCAL DE SERVIÇO como prova que os serviços 

foram executados no mês que se refere à cobrança financeira pela prestação dos serviços, objeto 

do Contrato firmado com a CEA. A não apresentação deste Relatório implica.  no bloqueio do 
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pagamento até que o Relatório seja apresentado devidamente assinado pelo representante da 

CEA. 

10.11- O Relatório Técnico Mensal de Manutenção Preventiva deverá conter, entre outras, as 

seguintes informações: Local de utilização do Rádio, medições de potência e Relação de Ondas 

Estacionárias para as Estações bases, verificação das condições das Baterias das Estações Bases 

e das Estações Portáteis, alto-falantes, Antenas Fixas e Heliflex, Carregadores e transformados, 

estado físico dos equipamentos, entre outras. 

10.12- Sendo detectado que os equipamentos se encontram com defeito, parados, com pane ou 

necessitando de troca de componentes, peças ou acessórios que não seja de natureza pelo mau 

uso, a empresa CONTRATADA deverá obrigatoriamente substituir o que for necessário para 

restabelecer o Rádio ao seu bom funcionamento dentro das condições que foram fabricados. 

10.13- Durante o período de locação das Estações de Radiocomunicação, a empresa 

CONTRATADA deverá também atender a eventuais chamadas de “Solicitação de Atendimentos 

Emergenciais” feitas pela CEA via telefone, email ou Internet. Neste caso a CONTRATADA se 

comprometerá a atender a CEA eficientemente, nos serviços prestados e com tempo de resposta, 

que não poderá exceder a 03 (três) horas em Macapá e Santana e em até 08 (oito) horas para as 

demais Localidades. 

10.14- Além do “Relatório Técnico Mensal de Manutenção Preventiva” a empresa a ser 

CONTRATADA deverá manter atualizado um “Livro de Ocorrência” com todos os registros das 

ocorrências verificadas na execução dos serviços. Este Livro de Ocorrências servirá tanto para a 

empresa CONTRATADA quanto para a CEA. 

10.15- Caso, durante o período de prestação dos serviços, o equipamento defeituoso tenha que ser 

removido para ser consertado fora das dependências da CEA, a empresa CONTRATADA deverá 

colocar imediatamente outro equipamento, de sua propriedade, em seu lugar, o qual permanecerá 

em funcionamento normal até a devolução do equipamento original devidamente consertado. Em 

nenhum caso uma Estação de Radiocomunicação não poderá ficar desativada, ou seja, sem 

comunicação, por um período superior a 03 (três) horas no horário normal de trabalho (07h30min 

às 17h30min horas de segunda a sexta-feira) e em horários noturnos, sábados, domingos e 

feriados não poderão exceder um período superior a 08 (oito) horas.  

10.16- Durante o período de prestação dos serviços, as despesas decorrentes de manutenção 

corretiva, correções de software e substituição de peças, componentes, partes defeituosas de 

fábrica ou que apresentarem defeitos, devido ao uso normal dos equipamentos, correrão por conta 

exclusiva da empresa CONTRATADA. O período de prestação dos serviços, as despesas 

decorrentes de transporte, por motivo de conserto e/ou substituição de equipamentos em 

manutenção, correrão por conta exclusiva da empresa CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO: 

11.1- O preço global para consecução do objeto deste Contrato será de R$ ____________ 

(______________),  sendo pago mensalmente o valor de R$ ______ (________). 

11.2- No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução dos serviços, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO: 
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12.1 - As despesas decorrentes deste CONTRATO correrão por conta da Dotação Orçamentária 

prevista no Orçamento da CEA, através da fonte de recurso nº 01-Recursos Próprios, Unidade 

Orçamentária nº ______ – __________________ - _____ e Elemento de Despesa nº 

___________ – _________ – ____, através da Nota de Empenho nº _____/2015, de ___ de 

_____ de 2015, estando o montante do dispêndio a ser efetuado por conta deste Contrato limitado 

ao valor global pactuado na Décima Primeira do presente termo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA, DA PRORROGAÇÃO E DO REAJUSTE: 

13.1- O prazo de vigência referente ao Contrato tem inicio na data de sua assinatura e encerra 

após 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo na forma do artigo 57 da 

Lei 8666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações.  

13.2- A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

13.3- As supressões resultantes de acordos celebrados entre as contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.4- Os preços serão firmes e irreajustáveis durante a vigência deste Contrato, porém havendo 

prorrogação, estes poderão ser revistos com base em índices específicos ou setoriais  mais  

adequados  à  natureza da  obra,  compra  ou serviço,  sempre  que  existentes. 

§ 1º - Na ausência dos índices específicos, será adotado o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,  

desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data de assinatura do 

contrato, para o primeiro reajuste, ou da data do último reajuste, para os subseqüentes.   

§ 2º- Caso o CONTRATADO não solicite o reajuste até a data da prorrogação contratual, ocorrerá a 

preclusão temporal do direito, e nova solicitação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo 

interregno mínimo de 01 (um) ano, contados na forma prevista nesta contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO: 

14.1- A contratada deverá comprovar os recolhimentos fiscais, tributários, previdenciários e 

trabalhistas referentes à execução do objeto do presente Termo de Referência, sob pena de não 

receber os valores requeridos. 

14.2- O pagamento será realizado, em até 30 (trinta) dias úteis, contados da apresentação da 

nota fiscal/fatura contendo o detalhamento dos materiais empregados, através de ordem bancária, 

para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada. 

14.3- Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no Edital. 

14.4- Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 

igual período, a critério da contratante. 

14.5- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  
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14.6- Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

SICAF.   

14.7- Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de 

alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, 

não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF. 

14.8- Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é 

calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

                                                     EM = I x N x VP 

Onde: 

a) EM = Encargos moratórios; 

b) N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

c) VP = Valor da Parcela a ser paga. 

d) I = Índice de atualização financeira = 0,0001644; assim apurado: 

 

I = (TX/100)               I =  (6/100)           I = 0,0001644 

        365                            365 

e) TX = Percentual da taxa anual = 6% 

14.9- A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na Nota Fiscal Eletrônica do 

mês seguinte ao da ocorrência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO:  

15.1- Fica designado, de acordo com o Art. 67 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, o servidor 
Lélio Hage dos Santos, Gerente da DEPARTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO/DDIS/CEA, 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato em questão; 

15.2- Caberá a DDIS/CEA a atestação das Notas Fiscais Eletrônicas que comprovem a prestação 
dos serviços; 

15.3- O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
prestação dos serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados;  

15.4- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser 
solicitadas à Diretoria da área, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;  

15.5- A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do contrato, para representá-la sempre que necessário;  

15.6- Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços objeto do contrato, a 
CONTRATANTE poderá, ainda, sustar qualquer serviço que esteja sendo executado em desacordo 
com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária; 

15.7- A DDIS/CEA apresentará, mensalmente, a Nota Fiscal Eletrônica para liquidação e 
pagamento das despesas pela CEA, juntamente com o relatório dos serviços efetivamente 
prestados;  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

16.1- O recebimento dos serviços dar-se-á mediante Termo de Recebimento, na forma prevista no 
artigo 73 da Lei 8.666/93. 

16.2- Os serviços somente serão recebidos, após o atendimento de todas as condições 
estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência e demais documentos que o integram, 
caso não tenha sido comunicada por escrito alguma irregularidade nos mesmos. 

16.3- Os serviços serão recusados se forem entregues em desacordo com as especificações 
solicitadas e propostas. 

16.4- Na eventualidade da fiscalização apontar defeitos, falhas ou imperfeições, enquanto não 
forem sanados os defeitos apontados, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas ou outro determinado pela fiscalização, o serviço não será recebido. 

16.5- Os serviços objeto deste Termo serão formalmente recebidos pelo Gestor do Contrato, 
Conforme a Art. 73 da Lei 8.666/93, após o atendimento de todas as condições estabelecidas, 
observando-se o seguinte: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (Quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado. 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais 
observado o disposto no art. 69 desta Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES: 

I - DA CONTRATADA: 

17.1- Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados; 

17.2- Corrigir qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados, 
conforme prazos estabelecidos neste termo, após a notificação, salvo nos seguintes casos: 

a) Caso fortuito ou força maior desde que devidamente comprovado pelo usuário e o órgão 
gestor do contrato; 

b) Falha de equipamento sob a responsabilidade do contratante; 

c) Realização de testes, ajustes e manutenção necessários à prestação do serviço, 
devidamente comunicados à contratada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias; 

d) Impedimento, por qualquer motivo, o acesso do pessoal técnico da contratada às 
dependências da Contratante onde estejam localizados os equipamentos mantidos pela 
Contratante; 

17.3- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às 
recomendações aceita pela boa técnica, normas e legislação; 

17.4- Implantar adequadamente, a supervisão permanente dos serviços, de forma a se obter uma 
operação correta e eficaz; 

17.5- Prestar os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre a execução dos 
mesmos em perfeita ordem; 

17.6- Comunicar com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis, a paralização temporária do 
objeto do Contrato por motivo de manutenção ou deficiências em seus meios técnicos e 
operacionais, bem como o seu prazo de normalização, sem prejuízo de exame por parte das 
justificativas apresentadas ressalvadas os casos fortuito e de força maior; 
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17.7- Comunicar, por escrito, qualquer anormalidade na prestação dos serviços e prestar os 
esclarecimentos necessários; 

17.8- Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração, devidamente comprovada, desde 
que praticada por técnicos durante a execução dos serviços; 

17.9- Apresentar, segundo sua disponibilidade e viabilidade técnica todas as facilidades e 
serviços que lançar no mercado, durante a vigência do presente contrato, capazes de torná-lo 
menos oneroso e/ou mais economicamente viável para a Administração; 

17.10- Fornecer números telefônicos ou outro meio para contato da Administração com o 
preposto, mesmo fora do horário de expediente, sem que isso ocorra qualquer ônus extra para a 
CEA; 

17.11- Responder administrativamente, cível e penalmente, por quaisquer danos pessoais ou 
materiais causados diretamente a CEA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, quando 
da execução dos serviços objeto do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
à fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 

17.12- Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações a 

serem assumidas, todas as condições de habilitação exigidas no instrumento convocatório; 

II - DA CONTRATANTE: 

17.13- Promover, por intermédio do servidor designado na forma do art. 67 da Lei 8.666/93 com 

suas alterações, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste contrato, sob os 

aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 

comunicando a ocorrência de qualquer fato que exija providências. 

17.14- Efetuar o pagamento à Empresa CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e 

prazo estabelecidas no Contrato. 

17.15- Para que a empresa CONTRATADA possa efetuar os trâmites de registro de ART´S junto 

ao CREA-AP e confecção e apresentação do Projeto de Licenciamento de Freqüências e Estações 

de Rádio junto a ANATEL, a CEA será responsável em fornecer uma Procuração Particular, após a 

assinatura do contrato, em nome do Engenheiro da empresa e do Engenheiro da empresa 

CONTRATADA, outorgando-lhes plenos poderes para efetuar todos os trâmites necessários junto 

aos órgãos acima citados em nome da CEA. A Procuração Particular já referenciada terá como 

validade o prazo de vigência do Contrato de Prestação de Serviço celebrado com empresa 

CONTRATADA. 

17.16- Ceder, em seus estabelecimentos, os espaços necessários à instalação dos equipamentos, 

bem como local para realização das manutenções preventivas mensais.  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES: 

18.1- Atraso injustificado na prestação dos serviços ou o descumprimento das obrigações 

estabelecidas no Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 1% (um por cento) por dia, até o 

máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente. 

18.2- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 
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c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;  

18.3- Pelos motivos que seguem, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos itens 
19.1 e 19.2 desta Cláusula: 

a) pela recusa injustificada em assinar este Contrato; 

b) pela não prestação dos serviços de acordo com as especificações da proposta da 
CONTRATADA, dentro do prazo proposto; 

c) pelo descumprimento de alguma das condições e dos prazos estipulados neste 
Contrato e nos seus Anexos. 

18.4- Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, às penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei n°. 8.666/93. 

18.5- Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – VEDAÇÕES: 

19.1- É vedado à CONTRATADA: 

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL: 

20.1- São de total, absoluta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas do 
pessoal contratado para execução do objeto deste Contrato, sejam salários, vantagens, obrigações 
sociais e outras de qualquer natureza, por mais especiais que sejam. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO E DOS PREÇOS 

21.1- A qualquer tempo, a CONTRATANTE poderá repactuar o contrato, visando a adequação e 
aperfeiçoamento na prestação dos serviços objeto do presente termo.  

21.2- O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com vistas à 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, II, "d" da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e observados os subitens subsequentes; 

PARÁGRAFO ÚNICO - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação 
da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem 
como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DA SUBCONTRATAÇÃO 

22.1-  O objeto do presente contrato não poderá ser subcontratado, em qualquer hipótese, sob 
pena de rescisão contratual, salvo expressa autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS: 
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23.1- Os casos omissos relativos à execução deste contrato administrativo serão resolvidos pelas 
partes, com a estrita observância das disposições contidas no art. 55, V da Lei nº 8.666/93 e 
legislação complementar aplicável a Teoria Geral dos Contratos.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

24.1- É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos 
na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja 
prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO: 

25.1- Este Contrato deverá ser publicado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do 5º dia útil do mês 
seguinte de sua assinatura, no Diário Oficial do Estado do Amapá, art. 61, parágrafo único, da Lei 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DO FORO: 

26.1- As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Comarca de 
Macapá (AP), com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA. 

           

       Macapá (AP), ____ de ________ de 2015. 
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